
Aqui na SP Maskiner, a qualidade está sempre em foco, e cada cabeça que sai da nossa fábrica é o resultado de uma sólida experiência  
e de uma grande dose de orgulho profissional. Graças à atenção ao detalhe em cada passo do nosso processo – abrangendo tudo, desde  
a escolha de materiais aos desenhos, soldadura e inspeções finais – sabemos sempre que cada cabeça funcionará sem falhas após a entrega 
e que a instalação e arranque funcionarão como um relógio.

Todas as peças da cabeça são cuidadosamente escolhidas para garantir que tudo – desde o material para a estrutura até aos componentes 
como válvulas hidráulicas, cilindros, sensores e facas de desrama – é da maior qualidade possível. A nossa vasta experiência e conhecimentos 
no domínio do fabrico de cabeças resultou na decisão de trabalhar, em grande parte, com componentes fundidos, tal como para as 
estruturas e facas, pois sabemos que tal garante uma cabeça extremamente robusta e duradoura. A decisão de utilizar componentes 
fundidos também tornam a SP única na nossa abordagem ao fabrico de cabeças, assim como a nossa atenção ao detalhe em cada etapa 
do processo.  Escolhas cuidadosas de componentes combinadas com uma extrema precisão em todo o trabalho de soldadura garantem 
cabeças com vidas úteis maximizadas e manutenção mínima da estrutura. A nossa elevada consideração pelo trabalho manual significa  
que trabalhamos sempre de acordo com um processo controlado para garantir sempre resultados perfeitos. 

Nenhuma cabeça sai da nossa fábrica sem primeiro ser verificada de acordo com o nosso programa de testes completos, SP Quality 
Garantia. Este protocolo descreve pormenorizadamente o que deve ser verificado e quais os testes a serem executados, garantindo que 
todas as funções são verificadas antes da entrega – não deixando nada ao acaso.

Como fabricante principal, definimos requisitos rigorosos para nós mesmos e orgulhamo-nos de dizer que os nossos clientes podem  
sempre esperar a melhor qualidade quando escolhem uma cabeça da SP.

Fabrico de qualidade
Fabrico de qualidade em toda


