Rexnord – oferecendo serviços e produtos genuínos Falk para o mercado brasileiro
Bem-vindo a Rexnord e aos produtos genuínos Falk. Estamos muito satisfeitos com a perspectiva de trabalhar com você na
implementação de nossa estratégia que impactará positivamente em seus negócios. Tendo uma relação direta com o mercado
brasileiro, a Rexnord será capaz de aprimorar o serviço ao cliente, promover melhorias na disponibilidade e entrega de produtos,
oferecer preços competitivos e possibilitar mais acesso a nossa empresa, assim como a nossa engenharia de produto e aplicação.
Em nossa website, você poderá assistir ao nosso vídeo e acessar a apresentação “Rexnord – Visão Geral e Mercado Brasileiro”,
que lhe possibilitará visualizar um resumo de nossa capacitação incluindo o Centro de Serviço de Redutores Falk em nossa
unidade em São Leopoldo. O Centro está apto a reparar e reconstruir utilizando componentes genuínos Falk. O Centro também
proporcionará o acesso aos programas de serviço de campo, serviços de manutenção preditiva, desenhos originais e a nossa
equipe de engenheiros especializados no Brasil e ao redor do mundo.
Se você precisar nos contatar, por favor, ligue para +55-51-3579-8600 ou envie um e-mail paral FALK.brasil@rexnord.com.br
Kelly Keller, Senior Vice-Presidente, Rexnord

Pedro Gonçales, Diretor Geral, Rexnord Brasil

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Rexnord
Rexnord é uma empresa global de $2 bilhões que atua em diferentes segmentos de negócio, líder nos mercado que atua
através de marcas altamente confiáveis e reconhecidas como Falk, Link-Belt , Rex e muitas outras. Com sede em Milwaukee,
Wisconsin EUA, Rexnord é composta de duas plataformas estratégicas, Process & Motion Control and Water Management,
contando com 7.400 funcionários no mundo todo .
Produtos Falk
Falk é uma das marcas da Rexnord. Rexnord projeta, desenvolve e produz redutores da marca Falk , assim como, engrenagens de
moinho e acoplamentos que são instalados nas mais críticas aplicações ao redor do mundo.
Por que escolher Rexnord?
Quando trata-se de fornecimento de produtos especificamente projetados que melhoram a produtividade e eficiência para
aplicações industriais em todo o mundo, Rexnord é a mais confiável no mercado. Nosso compromisso com a satisfação do cliente
e qualidade superior engloba todas as áreas de nosso negócio.
Fornecendo o melhor custo benefício: Produtos da mais alta qualidade são projetados para prevenir tempo de
paradas não programadas, aumentar a produtividade e proporcionar uma operação confiável.
Valiosa Experiência: Uma extensa oferta de produtos é acompanhada por especialistas em vendas globais,
atendimento ao cliente e equipes de apoio de manutenção disponíveis a qualquer hora.
Soluções para melhor atender nossos clientes: Nosso compromisso através da excelência operacional é propiciar
que você obtenha os produtos certos no lugar correto e no momento exato.
Informações adicionais sobre os produtos e serviços REXNORD podem ser encontrados em nosso website www.rexnord.com

