A FONTE GLOBAL NR.1 PARA AS SUAS NECESSIDADES
DE PEÇAS PARA BOMBAS DE VÁCUO

Peças sobressalentes e acessórios para bombas de vácuo
Os itens abaixo são importantes para a sua empresa?
Atendimento… excelente atendimento ao cliente, entrega rápida
Seleção… mais de 50.000 peças em estoque
Qualidade… iguais ou melhores do que as dos fabricantes de peças originais (OEM)
Preço… até 40% mais baixo do que as dos fabricantes de peças originais
Se forem, pense na Precision Plus como uma solução para suas necessidades de peças sobressalentes e
acessórios para bombas de vácuo.
Entendemos que, como fornecedor de qualidade de serviços para bombas de vácuo, você precisa de um parceiro
competente e de confiança. Alguém que possa fornecer-lhe as peças de que precisa, quando precisa, e a um preço
extraordinário. Nossos anos de especialização, em conjunto com a determinação de proporcionar a cada cliente a
melhor experiência possível, significam que podemos ser o parceiro certo para você.
Nossa empresa
Fundada em 1984, em Nova Jérsei, EUA, como uma fabricante independente de peças de reposição para bombas
de vácuo, a Precision Plus continua a ser a principal fonte alternativa de peças sobressalentes e acessórios pósmercado de alta qualidade. Em 1998, a Precision Plus mudou-se para uma nova sede mundial, localizada em
Niagara Falls, Nova York. Aqui, trabalhamos continuamente para aprimorar e desenvolver nossos produtos e
operações, de forma a seguirmos os princípios de nossa fundação: atendimento de classe mundial ao cliente, alta
qualidade, preços competitivos e entrega em curto prazo.
Deseja saber mais?
A equipe de vendas e suporte da Precision Plus terá o prazer de ajudá-lo em todas as suas necessidades relativas
a peças para bombas de vácuo. Ligue ainda hoje para fazer seu pedido, solicitar uma cotação, fazer perguntas
sobre produtos ou obter suporte técnico.
Use as informações de contato abaixo para falar conosco. Nossa equipe está pronta para ajudá-lo da melhor
maneira que pudermos!
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ALCATEL 			
					

Série Pascal, Séries Standard A, AC, C, CP, SD, C1 & C2
Bomba seca da Série ADP e bombas de recalque RSV

BECKER				

Série U: U3.6 – U4.630

BUSCH				

Série R5 & Série Huchepack

EBARA				

Séries de bomba seca A, AA, AAS, EST, ESR

EDWARDS				
					
					
					

Peças sobressalentes para bombas
Bombas de recalque EH e QMB
secas DP, QDP, iQDP 			
Série EM
Série RV – Bomba de palheta rotativa						
Bombas espirais: ESDP, XDS, GVSP

FISHER SCIENTIFIC		

Maxima: primeira, segunda e terceira Geração

GALILEO				

Vacsound Série ECO: D05, D08, D12, D18, D28

KINNEY				

Série KC, Série KT & Série KTC

LEYBOLD/OERLIKON 		
					
					
					

Trivac Séries “A”, “B”, “E”		
Séries Sogevac e Sogevac “B”
Varovac Série “S”			
Bombas turbo TMP		

PFEIFFER				

Série Uno/Duo, Turbos TPH/TPU

PRECISION SCIENTIFIC		

Séries D, DD, DDC, P/PX & PC/PCX – Bomba de palheta rotativas

RIETSCHLE THOMAS		

Filtro e kits de filtros VCA/E25 – VCAH/EH100, VacFox e VC

STOKES				
					

Série Microvac H&J, Série de bombas de palheta rotativa,
Sopradores e bombas de recalque de vácuo

ULVAC				

Séries D e VD, Série de bombas espirais (DIS)

VARIAN				

Séries DS, SD, CD, CP, Triscroll: Bombas turbo séries 300, 600 & V

WELCH				

Séries Chemstar, DUOSEAL e Directorr

BOMBAS TURBO			

Balzer/Pfeiffer: TPH/THU, Varian: V & Leybold: Série TMP

Séries “E” & “DK”
Série de bombas de recalque Ruvac
Bombas espirais: Série SC

Vendemos também encaixes e válvulas de vácuo – Válvulas KF/NW, ISO, CF e de vácuo
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