
Seja um dos nossos sistemas modulares BRANDT™ de tanque de lama ou um equipamento personalizado criado com 
base em seus desenhos, nossa unidade de fabricação significa não só que somos capazes de executar, mas também 
garante que cada equipamento que produzimos atende aos altos padrões de qualidade e segurança que nossa marca 
BRANDT passou a representar. Também significa pronto acesso à nossa profunda expertise e know how industrial, com 
mais de 40 anos de experiência especializada na criação de sistemas de lama e no controle interno de sólidos. 
Localizada em Dayton, Texas, nossa unidade nos permite trabalhar diretamente com nossos clientes para projetar e 
construir tudo o que o trabalho possa exigir, esteja onde estiver essa necessidade. Nossa capacidade de fabricação inclui 
a construção completa de sistemas de tanque de lama, tubulação de alta e baixa pressão, equipamentos de backyard e 
sistemas criados sob medida, bem como sistemas de tanque para aplicações industriais e ambientais. Atualmente, todo o 
nosso trabalho atende às normas ISO 9001 2015 e API Q1. Até 2016, teremos a certificação ASME.
Nossa unidade em Dayton também abriga nosso serviço de inspeção de controle de sólidos para plataformas terrestres. 
Conduzido por especialistas em manutenção de campo com certificação BRANDT, nosso serviço de inspeção de controle 
de sólidos oferece uma abrangente avaliação dos seus equipamentos de controle de sólidos e análise PSA, a fim de 
garantir que o processo de remoção de sólidos opere no máximo desempenho. 

Sistemas de tanque de lama para qualquer aplicação. 
Projetado e construído internamente.

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Sem terceirização Maior economia de custo para o cliente. Total controle de qualidade.

Engenharia no local Menor tempo de processo e de espera. Capacidade de trabalho 
personalizado — podemos construir com base em seus desenhos.

Saúde, segurança e meio ambiente e garantia e controle de 
qualidade no local

Garante os mais altos padrões de saúde, segurança e meio ambiente e 
conformidade de qualidade. 

Know how da BRANDT Mais de 40 anos de experiência na criação de sistemas de lama e no controle 
interno de sólidos garantem um trabalho correto logo na primeira execução.  

Garantia NOV Como membro da família NOV, você pode esperar o suporte e apoio da nossa 
organização global logo após a venda.
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Lista de equipamentos
Sistemas de lama
• Sistemas modulares de lama BRANDT — design "plug and play" e inter-

cambiável

• Sistemas de tanque de lama personalizados — feitos sob medida

Equipamentos de backyard
• Tanque de viagem

• Skid para bomba de lama

• Skid espaçador

• Alojamento do distribuidor de óleo

• Rack para barril 

• Alojamento do funil elétrico

• Pacote do alojamento do acumulador

• Alojamento do gerador

• Alojamento da proteção de lona contra o vento

Equipamentos diversos
• Racks de tubulação

• Barris de lubrificação SRV

• Base do mastro

• Porta em "V"

• Rack para barril
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