Mausa celebra parceria com a United Precision Services para distribuição de suas
máquinas no mercado Norte Americano.

Acordo de distribuição exclusiva de Mandrilhadoras e Fresadoras CNC de classe
mundial para o Mercado Norte Americano.
A United Precision Services, Inc., líder no fornecimento de MáquinasFerramenta CNC de médio e grande porte, soluções de usinagens e “turn key”,
anunciou em Setembro/21 a parceria de distribuição com a Mausa Equipamentos
Industriais S.A. Pelo acordo, a United Precision será a fornecedora exclusiva da
linha de Mandrilhadoras e Fresadoras CNC da Mausa em toda a América do Norte.
As máquinas Mausa, são projetadas para atender uma ampla gama de
requisitos para usinagens de peças de médio e grande porte. Com estruturas
robustas e conceitos de design inovadores, as máquinas Mausa CNC são ideais
para diversos segmentos como o de Óleo & Gás, Turbinas Hidráulicas,
Aerogeradores, Linha Amarela, Indústria Pesada, Energia, Naval, Ferroviária e
outras indústrias similares que exigem altas taxas de remoção de cavacos com
tolerâncias extremamente reduzidas.
As Mandrilhadoras e Fresadoras Mausa são equipadas com conceito único e
Cabeçote/Spindle tipo cartucho de alta tecnologia, posicionado no centro das
colunas de parede dupla tipo “box in box”. A alta produtividade é obtida através
de projetos superdimensionados, eixos com alto avanço de deslocamento,
excelente relação de potência e torque, trocadores automáticos de ferramentas,
mesas rotativas hidrostáticas, pick-up para trocas automáticas de cabeçotes,
ferramentais especiais de fresagem, e acessórios especiais para atender as mais
variadas necessidades dos clientes.
O mundo global está repleto de uma variedade cada vez maior de máquinasferramenta. De acordo com Danie Jacobs, presidente da United Precision Services,
1

estabelecer parcerias apenas com os fabricantes de máquinas mais respeitados, é
fundamental para solidificar a reputação da empresa como fornecedora de
soluções entre sua crescente base de clientes.
"Os OEMs e fornecedores da indústria metalúrgica de hoje são desafiados
por cronogramas de entrega e especificações mais rígidas de qualidade", explicou
Jacobs. "E os fabricantes norte-americanos nos procuram para encontrar as
soluções. Como resultado, somos extremamente seletivos sobre aqueles que
representamos; e a Mausa, há muito demonstra sua liderança em termos de
qualidade, durabilidade e inovação. A Mausa oferece alguns dos conceitos e
tecnologias de Mandrilhadoras e Fresadoras CNC mais avançados do mundo e,
estamos entusiasmados em colocar as principais máquinas e tecnologias da Mausa
nas mãos dos fabricantes norte-americanos."
Para a fabricante brasileira de máquinas, essa parceria abre as portas para
uma oportunidade significativa e, em grande parte inexplorada, de crescer a marca
Mausa nos Estados Unidos e Canadá.
"Estamos entusiasmados em fazer parceria com a United Precision Services",
diz Mauricio Bacellar, CEO da Mausa SA Equipamentos Industriais. "A reputação
da empresa como principal provedora de máquinas-ferramenta da América do
Norte é bem conhecida e merecida. À medida que buscamos expandir nossa
presença em novos mercados geográficos, é importante que nos alinhemos com
empresas que compartilham nossos valores corporativos, paixão pela qualidade e
confiabilidade. United Precision Services foi a nossa escolha natural."

Saiba Mais
United Precision Services é um dos poucos distribuidores com um
showroom de trabalho. A empresa oferece soluções completas de usinagem “turn
key” e através de sua empresa irmã, Magna Machine Company, oferece serviços
de usinagem de peças de grande porte.
Saiba mais sobre as máquinas e equipamentos da Mausa e serviços
relacionados oferecidos através da United Precision Services visitando
www.Unitedprecisionservices.com

Sobre Mausa
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Fundada em 1948, a Mausa SA Equipamentos Industriais é hoje uma das
maiores empresas no Brasil fornecedora de máquinas-ferramenta para a indústria
pesada. O extenso portfólio de produtos da empresa inclui centrífugas, filtros,
secadores, bombas de vácuo, pontes rolantes e pórticos, mandrilhadoras e tornos
verticais médios e grande porte. Com aproximadamente 400 colaboradores, a
Mausa conta com recursos adequados para garantir a qualidade dos seus
processos de fabricação de equipamentos e equipes de engenharia dedicadas para
cada unidade de negócio.
Saiba mais em www.mausa.com.br.

Sobre a United Precision
Com sede em Cincinnati, Ohio, a United Precision Services, Inc. é uma
organização de 22 anos que representa alguns dos mais bem-equipados e mais
conceituados construtores de máquinas CNC do mundo. A empresa representa
construtoras especializadas no segmento de usinagem de média a grande parte da
indústria.
O showroom de trabalho da United Precision é um dos maiores do mundo.
Hoje, temos direitos de importação e distribuição para HEXRAM (EUA), MTE
(Espanha), BOST (Espanha), HURON (França), MATEC (Alemanha), ROMI Heavy
Duty Lathes (Brasil), MAUSA (Brasil) e MicroStep (Eslováquia).
Nossos parceiros e revendedores ao redor da América do Norte são
treinados sobre os produtos que trazemos ao mercado e, em muitos casos,
auxiliam no suporte técnico das máquinas ao longo de seu ciclo de vida.
Saiba mais como fazer parcerias com: www.unitedprecisionservices.com.

###

Todos os nomes de marcas e produtos são marcas comerciais de seus respectivos
proprietários.

Texto publicado em 28/09/2021 por United Precision Services, Inc., traduzido por
Mausa SA Equipamentos Industriais.
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