
Enchimentos de contato

Bicos aspersores  •  Sistemas de distribuição   •  Dutos  •  Aros

Manutenção preventiva e corretiva  •  Recapacitação ou retrofit  •  Balanceamento dinâmico e estático

Reforma ou restauração  •  Montagem ou instalação  •  Consultoria especializada

Eliminadores de gotas Hélices



Sobre a AMG

A AMG é uma empresa fundada em 2010 entre sócios com experiência 
desde a década de 80 no ramo de torres de resfriamento de água.

Reformamos, recapacitamos e oferecemos serviços em geral, para os 
equipamentos de resfriamento de água.

Fabricamos enchimento grade, enchimento brt, eliminador de gotas, 
bicos, ventiladores em prfv, sistema de distribuição de água, venezianas 
e prestamos serviços de manutenção para qualquer modelo e marca 
de torre de resfriamento de água.

Temos sede na cidade de Várzea Paulista - SP e atendemos todo o 
Brasil.

Missão: Oferecer produtos e serviços que superam as 
expectativas de nossos clientes.

Visão: Ser referência em serviços relacionados a manutenção 
de torres de resfriamento de água no Brasil.
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Mercados atendidos

Centro de compras•	

Indústria automotiva•	

Indústria farmacêutica•	

Indústria metalúrgica•	

Indústria petrolífera•	

Indústria química•	

Indústria siderúrgica•	

Usinas termelétricas•	

Indústria têxtil•	

Usinas de açúcar e álcool•	

Certificação Alpina Equipamentos

A AMG é uma empresa certificada pela Alpina Equipamentos a realizar 
qualquer tipo de trabalho em torres de resfriamento de água.
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Serviços AMG

Tipos de serviços

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
O melhor serviço pelo mais vantajoso custo 
benefício do mercado.

RECAPACITAÇÃO OU RETROFIT
Fazemos a recapacitação da sua torre de 
resfriamento para lhe atender como uma nova 
ou aumento de capacidade caso necessário.

BALANCEAMENTO DINÂMICO OU ESTÁTICO
Manutenção fundamental para o funcionamento 
adequado da torre de resfriamento.

REFORMA OU RESTAURAÇÃO
Restauração dos elementos estruturais e troca 
dos demais por novos da torre de resfriamento 
de água.

MONTAGEM OU INSTALAÇÃO
Fazemos o serviço completo de instalação da 
sua torre de resfriamento de água.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA
Prestamos consultoria para lhe dar suporte em 
qualquer assunto relacionado, desde a escolha 
do equipamento até o tipo de manutenção 
recomendada.

Serviço de montagem de torre de resfriamento de água modelo EMC 86 - GO



Serviço de montagem de torre de resfriamento modelo EC/215 - Candiota/ RS

Serviço de manutenção - Baía Formosa/ RN

Serviço de montagem - Belo Horizonte/ MG

Reforma de torre de resfriamento em nossa sede
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Serviços AMG

Serviço de montagem - Macapá/ AP

Serviço de montagem - São Paulo/ SP

Serviço de reforma e montagem - Herculândia/ SP

Serviço de reforma - Cajamar/ SP

Serviço de montagem - Bambuí/ MG



Içamento de difusor durante a montagem - Santo Inácio/ PR

Serviço de reforma - Camaçari/ BA

Serviço de montagem - Cuiabá/ MT Serviço de reforma - Rio de Janeiro/ RJ

Serviços de reforma executados em nossa fábrica

Serviço de reforma - Maceio/ AL
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Produtos AMG

Enchimento de contato

Enchimento de contato tipo grade alta performance, utilizado em casos para incremento de capacidade de torres de resfriamento (sem aumento de tamanho), substituição 
do antigo enchimento PVC ou em projetos especiais.

Estoque de Enchimento tipo grade

Em equipamentos industriais, como a torre de resfriamento, lavadores de gases, dentre outros sistemas de resfriamento, o 

elemento responsável pela transferência de calor e massa, ou comumento chamado de troca térmica, é o enchimento de contato. 

O enchimento de contato também é conhecido como recheio, colmeia, favo, dentre outros nomes.



Peça montada

Enchimento de contato tipo grade fabricado em polipropileno

Enchimento de contato tipo bloco grade circular fabricado em polipropileno

Peça montada

Estoque

Enchimento de contato tipo bandeja fabricado em polipropileno

Montado em formato cilíndrico

Fabricado em polipropileno de alta qualidade, podendo ser comum ou 

auto extinguível;

Injetado em grades e montado, formando blocos auto portantes;

Ideal para água com médio teor de sólidos, óleos e produtos químicos;

Excelente resistência mecânica;

Excelente desempenho térmico;

Alta durabilidade;

Altura de 300 mm;

Largura e comprimento conforme necessidade da aplicação.



O eliminador de gotas ou retentor de gotas é utilizado em torres de resfriamento de água, lavadores de gases, cabines de pinturas, resfriadores adiabático e 
em qualquer processo que necessite a passagem de ar sem arraste de água.

Sua principal característica é ser rígido, tendo grande durabilidade e resistência,  e como grande vantagem a facilidade de instalação e limpeza. São formados 
por lâminas robustas, tipo perfil onda injetadas em Polipropileno UL-94, podendo ser fabricadas também com aditivo AUTO EXTINGUÍVEL classificação V0, V1 
e V2.

A AMG é fabricante de eliminadores de gotas, temos estoque a pronta entrega das medidas mais comuns de utilização. Fabricamos em qualquer medida para 
atender a necessidade.
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Produtos AMG

Eliminador de gotas

Eliminador de gotas fabricado em polipropileno em estoque

Eliminador de gotas fabricado em polipropileno com espeçamento de 25 mm Eliminador de gotas fabricado em polipropileno circular



VISTA SUPERIOR ELIMINADOR DE GOTAS

150 MM

400 MM

DEFINIDO PELO CLIENTE

VISTA LATERAL ELIMINADOR DE GOTAS

150 MM OU

36 MM

DEFINIDO PELO CLIENTE

VISTA LATERAL ELIMINADOR DE GOTAS

150 MM

25MM

DEFINIDO PELO CLIENTE

Eliminador de gotas fabricado em polipropileno com espeçamento de 36 mm
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Hélices axiais

Produtos AMG

Hélices com cubo em alumínio revestidas com pintura anti corrosiva e pás em PRFV

1800 mm

Imagem de hélices em estoque com 2200 mm

2900 mm



Hélice com cubo de aço 
e pás em fibra de vidro

Hélice com cubo de 
aço e pás em fibra de 
vidro com diâmetro de 
2440mm

Hélice com cubo em 
aço carbono revestido 
com tinta epóxi ou 
galvanizado

Pás de hélice 
reformadas

Hélices com cubo em alumínio e pás em nylon reforçado com fibra de vidro

Manutenção de hélices

600 mm / 10 pás 690 mm / 5 pás 800 mm / 9 pás

1000 mm / 12 pás 1250mm / 8 pás 1250mm / 5 pás
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Bicos aspersores de água

Bicos aspersores de água para torres de resfriamento, lavadores de gases, tanques de aeração (spray-pond) e aplicações diversas. 
Vazões de 0,5 a 25m³/hora, fabricados em polipropileno e/ou ABS, para água e outros fluídos líquidos até 160ºC.

Cachimbo 1/2”

Quad

Quadrado QP

Dois Estágios

TP1 Cachimbo 1 1/2’

Gravidade

Gravidade II

BD

Espiral

Duplo leque Três Estágios

Produtos AMG



Partes e peças

Aro suporte do motor/ hélice executado 
em aço carbono

Calha anti respingo em PRFV

Mangote de borracha com abraçadeira 
galvanizada

Duto de descarga de arParafusos e porcas de nylon

Sistema de distribuição de água em PRFV e 
PVC com bicos injetados

Acionamento suporte de motor



R. José Póvoa Filho, 667 - Loteamento Olaria Parque Empresarial - Várzea Paulista - SP - CEP 13225-342 

(11) 4156.2028 | (11) 4156.6702

www.amgmontagem.com

facebook.com/AMGTorresResfriamentoAgua


