OILFIELD PARTS AND SERVICES

SIGMARHOH
WELL TESTING SERVICES
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As bombas centrifugas Sigmarhoh são para serviços pesados, de sucção axial,
simples estágio e eixo horizontal. Especialmente projetadas para líquidos corrosivos,
abrasivos e pastosos, com sólidos em suspensão.
São intercambiáveis com o padrão MISSION tipo "S&W" e MAGNUM .
Sigmarhoh centrifugai pumps are heavy-duty, axial suction, single stage horizontal axis.
Specially designed for corrosive, abrasive and viscous /iquids with suspended solids.
Are interchangeable with MISSION type "S & W" and MAGNUM standard.

Nossos modulas para bombas alternativas triplex são fabricados em aço
liga forjado e recebem tratamento térmico para uma vida longa.

Our modules for alternative triplex pumps are manufactured from forged alloy steel
and heat treated for long life.

A Sigmarhoh fabrica acessórios para a maioria das bombas triplex e duplex. Utiliza tecnologia de
usinagem CNC para garantir a uniformidade dimensional e intercâmbiabilidade com os diversos
fabricantes de bombas alternativas.
Destacamos os dispositivos hidráulicos de retenção das cam isas e tampões de valvulas.
The Sigmarhoh manufactures accessories for most duplex and triplex pumps with technology CNC machining to
ensure dimensional uniformity and interchangeability with the various manufacturers of reciprocating pumps.
We emphasize hydraulic retention devices liners and caps valves.

As camisas Sigmarhoh para bombas alternativas, são fabricadas em aço liga
especial com varias tipos de revestimento interno, tais como: Cromo duro; Bucha
de aço em alto cromo e cerâmica.
The Sigmarhoh liners to reciprocating pumps are manufactured from special alloy steel with
various types of internai coating, such as Hard Chrome; Bushing in high chromium stee/ and
ceramics.
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A Sigmarhoh fabrica pistões para bombas alternativas com elastômeros
especiais para atender os varias tipos de fluidos bombeados.
Destacamos o pistão SIGMALIP onde o elastômero tipo PFP (Poli Fluido de
Perfuração) está integrado ao corpo metálico em aço liga e resiste aos diversos
tipos de fluidos de perfuração (A base de água, a base de óleo e lama sintética)
com excelente desempenho.
The Sigmarhoh manufactures pistons for reciprocating pumps with special e/astomers to attend the various types
of fluids pumped.
We emphasize the piston S/GMALIP which the elastomer type PFP (Poly Drilling Fluid) is integrated into the metal
body in alloy stee/ and resists many types of drilling f/uids (Water based, oi/ based and synthetic mud) with
excel/ent performance.

As hastes para bombas alternativas são fabricadas em aço liga especial
revestidas com cromo duro e estão dimensionadas para suportar altas cargas.

The rods for reciprocating pumps are made of special al/oy stee/ coated with hard
chrome and are designed to support high /oads.

A Sigmarhoh fabrica conjuntos de sedes e valvulas nos estilos mais
utilizados para fluid ends das bombas alternativas, tais como: Supreme;
Rougneck; Full open; Silvertop; etc ...
Para os insertos das válvulas são utilizados elastômeros tipo PFP (Poli
Fluido de Perfuração) que resistem aos diversos tipos de fluidos de
perfuração (a base de água, a base de óleo e lama sintética).
The Sigmarhoh manufactures assemb/ies on styles of seats and valves used for the severa/ f/uid ends of reciprocating
pumps such as: Supreme; Rougneck; Fui/ open; Silvertop; etc ...
The inserts for va/ves are e/astomers type PFP (Po/y Drilling Fluid) that resist various types of drilling fluids (water
based, oi/ based and synthetic mud).

A Sigmarhoh fabrica acessórios para unidades de bombeio tais como Clamps
para haste confeccionados em aço liga forjado de alta resistência.

The Sigmarhoh manufactures accessories to pumping units such as Clamps rod made of
forged al/oy stee/ high strength.
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A Sigmarhoh do Brasil possue uma equipe de profissionais altamente especializados e com recursos de
ultima geração para realizar manutenção em equipamentos para a industria do petróleo e mineração.
Destacamos a manutenção e locação de bombas alternativas e centrifugas.

The Sigmarhoh of Brazil possesses a team of high/y specialized professionals with last generation
resources to perform maintenance on equipment for the oi/ and mining industry.
We emphasize the maintenance and leasing alternatives and centrifugai pumps.
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PEÇAS PARA BOMBAS ALTERNATIVAS
FLUID·END PARTS MUD PUMPS

PROTETORES DE ROSCA PINO - CAIXA METAUPOLIURETHANO
PROTECTORS THREAD PIN - BOX STEEUPOLIURETHANO

PLUGUES PARA TUBOS

HIDROCICLONES

HIDROCICLONES

PIGS FOR PIPES

HYDROCYCLONES

HYDROCYCLONES

8
PEÇAS PARA MUD PUMPS

DIAFRAGMAS

PEÇAS PARA BOP

PARTS MUD PUMPS

DIAPHRAGMS

PARTS TOBOP

APOIO ANTI-ATRITO PARA TUBOS MARINHOS

PISTÃO EM POLIURETHANO

ROLETE PARA CORRENTES TRANSPORTADORAS

SUPPORT ANTl-FRICTION PIPE MARINE

POLIURETHANE PISTON

ROLLER F OR CHAINS CARRJERS

A Sigmarhoh produz diversos tipos de peças técnicas em elastômeros: Poliuretanos; Borrachas;
Plásticos; etc ... Para as mais variadas aplicações da industria.

The Sigmarhoh produces various types of technica/ parts in e/astomers : Po/yurethanes;
rubbers; p/astics; etc ... For the most varied applications in the industry.
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SIGMARHOH é a marca de empresas com missão em soluções para prospecção de petróleo & gás e
visão com foco na Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que tem permitido o aprimoramento contínuo
dos seus produtos e serviços, baseados em padrões nacionais e Internacionais da indústria do
petróleo, apoiando-se nos pilares da Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (QSMS),
garantindo o desenvolvimento de soluções personalizadas para atender as necessidades
específicas de cada cliente.
A SIGMARHOH DO BRASIL LTDA (1994) é especializada em produzir peças para maquinas e equipamentos
para prospecção de petróleo, bem como, para indústria petroquímica e mineração, tem os principais
produtos e serviços como destaque: Partes para bombas alternativas (pistão; sede; válvula; camisa; hastes;
gaxetas; etc) e centrifugas (volutas; gaxetas; rotores; eixos; selos mecânicos; etc); Swivel (Gaxetas;
camisas; etc); Ferramentas para petróleo (Packers; juntas; Subs; Valvulas; etc); partes de valvulas esfera e
gaveta; Peças em elastômeros de poliuretano; plásticos e borrachas Uuntas; gaxetas; insertos; guias; etc) e
serviços de: usinagem, locação e manutenção especializada desta linha de equipamentos.
A SIGMARHOH WELL TESTING SERVICES LTDA (2008), é especializada em avaliação de poços, vem
contribuindo neste seguimento como uma nova opção de companhia de serviço especializada, ajudando os
grandes e pequenos produtores a atingirem seus objetivos de Exploração e Produção (E&P).
A SIGMARHOH WTS é uma organização genuinamente nacional, apresentando um conteúdo local de
praticamente 100%. Iniciou suas atividades a partir do estabelecimento de parcerias tecnológicas com
companhias canadenses, sempre negociando a transferência gradual de conhecimentos vitais com o
favorecimento do desenvolvimento da indústria local, de tal maneira que várias ferramentas, equipamentos,
peças e componentes das linhas de produto da companhia, são fabricados internamente ou adquiridos de
fornecedores nacionais.
SIGMARHOH is the brand of companies with mission solutions for prospecting for oi/ & gas and vision with a
focus on Research and Development (R & D), which has allowed the continuous improvement of its products
and services, based on national and international standards of the oi/ industry , leaning on the pillars of Quality,
Safety, Health and Environment (QHSE), ensuring the development of customized to attend the specific
needs of each client.
The SIGMARHOH DO BRASIL LTDA (1994), specializes in manufacturing parts for machines and equipment
for petroleum prospecting, petrochemicals industry, has principal products and services like Spotlight: Parts
for alternatives pumps (pistons; seats; valves; liners; rods; gaskets; etc.) and centrifugai (volutes; gaskets;
rotors; shaft; mechanical seals; etc.); Swivel (Gaskets; liners; etc.); oi/ toais (Packers; joints; Subs; kelly
Valves; etc.) ; parts of sphere and gates valves; pieces in elasctomers of poliurethano; plastics and rubbers
(Seals; gaskets; inserts; guides; etc.) and specialized maintenance service and leasing of this equipment.
The S/GMARHOH WELL TEST/NG SERVICES LTD (2008), specializes in eva/uation ofwells, has
contributed in this market as a new option company specialized service, helping large and small producers
achieve their goals Exploration and Production (E & P).
The SIGMARHOH WTS is a genuinely national organization, with a local content of almost 100%. Started its
activities by establishing technology partnerships with Canadian companies, always negotiating the gradual
transfer of vital knowledge with favoring the development of local industry, so that various too/s, equipment,
parts and components of the product lines of the company, are internally manufactured or purchased from
domestic suppliers.

SIGMARHOH DO BRASIL LTDA.
RUA PREFEITO HORACIO SOUZA LIMA, 88 - BAIRRO ROSA ELZE - SÃO CRISTÓVÃO I SE
BRASIL - CEP: 49.100-000
CEL: +55 79 9139-0604
TEL: +55 79 3257-1272
WWW.SIGMARHOH.COM

SIGMARHOH@SIGMARHOH.COM.BR

