Onde houver água é connosco!!!

Manutenção de
Navios

A AmoraSub foi criada em 1999 e ao longo dos anos tornou-se numa
empresa de referência na área dos trabalhos subaquáticos,
resultado do profissionalismo com que encara cada serviço.
É das poucas empresas nacionais que tem todo o tipo de
equipamento para todos os serviços subaquáticos, não tendo que
recorrer ao aluguer, conseguindo assim dar uma resposta imediata
a todas as solicitações, entre as quais a manutenção de navios.
A manutenção preventiva pode economizar até 15% em consumo
de combustível, sendo portanto de extrema importância a limpeza
das obras vivas em navios flutuando. A remoção das incrustações
marinhas - tais como cracas, algas, mexilhões – para além de
promover a redução dos consumos, prolonga a vida útil dos navios.
Os serviços de manutenção de navios não se resumem à limpeza das
obras vivas, consulte os restantes serviços na próxima página.

Onde houver água é connosco!!!

Serviços:
- Limpeza das obras vivas de navios na água;
- Substituição de zincos;
- Remoção de cabos do hélice: Retira-se cabos de nylon, polietileno,
cabos de aço, redes, etc. (qualquer tipo de material que faça obstrução
ao funcionamento normal do Navio);
- Polimento de hélices;
- Inspecção com filmagem e fotografia subaquática;
- Medição de espessura de parede (casco): Neste tipo de inspeção
verifica-se se houve desgaste ou perda de material de acordo com a
condição de espessura original do material;
- Remoção e instalação de equipamentos submersos;
- Aplicação de revestimentos subaquáticos;
- Tamponamento;
- Corte e soldadura;
- Recuperação de âncoras e amarras.

MÁQUINA DE LIMPEZA POR CAVITAÇÃO

Novidade: Aquisição de máquina de limpeza por cavitação
Este equipamento substitui métodos mecânicos de limpeza usados actualmente, sendo suficientemente
poderoso para limpar as superfícies e ao mesmo tempo não danificar superfícies pintadas.
Estudos da marca mostraram que a força provocada pelo uso deste equipamento sobre o braço do
mergulhador causa uma tensão muscular comparável ao acto de segurar uma chávena de café.

