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CLARK SOLUTIONS PARTICIPA DA OTC 2017
OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE

Nos dia 1 a 4 de maio, a Clark Solutions teve a honra de
ser uma das empresas escolhidas pela Apex (Agencia
de Promoção à Exportação do Governo Federal) para
representar o Brasil no Pavilhão Brasil da Offshore
Technology Conference, em Houston - Texas.
A Offshore Technology Conference (OTC) é a maior feira
mundial do mercado de óleo e gás.

Em um cenário de muitos e novos desafios para a
indústria de óleo e gás, com exigências de sistemas
cada vez mais eficientes e confiáveis, a Clark se mantém
como um dos mais importantes representantes do
Brasil no ramo de separações térmicas e mecânicas.

Com mais de 1700 empresas de 50 países presentes, foi
mais uma oportunidade para a Clark Solutions apresentar
suas tecnologias e a competência da indústria brasileira à
indústria de óleo e gás.

Na área de produção e processamento de gás em
plataformas, apresentamos nossas soluções de
alta eficiência de separação, como nossos ciclones
Heliflow®, nossos eliminadores de névoas (mist
eliminators) MaxiMesh® e MaxiChevron® além de
nossa tecnologia em coalescedores líquido-líquido.

Alexandre Bastida | Diretor Industrial

Michael Montani | Engenheiro de Processos.

Na OTC fomos representados por nosso Diretor
Industrial, Alexandre Bastida, e nosso Engenheiro
de Processos, Michael Montani, que juntos puderam
apresentar os benefícios que a tecnologia da Clark
Solutions traz para as plataformas de petróleo, onde
além da necessária extrema confiabilidade e mínimas
dimensões dos equipamentos.

Setor Brasileiro | OTC 2017

A Clark Solutions é a empresa brasileira líder no
desenvolvimento de tecnologias de separação térmicas
e mecânicas, desenvolve continuamente, as mais
modernas e eficientes tecnologias para aumento de
eficiência e de capacidade de operação de plataformas
de petróleo, com milhares de equipamentos já fornecidos
para Petrobras e afretadoras de várias bandeiras.
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