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BAIXO CUSTO/BENEFÍCIO OU SERVIÇO BARATO? 

 

É comum, e saudável, que clientes negociem preço ao contratar um serviço, mas, se há uma 

disparidade muito grande entre o que uma empresa séria como a Purilub oferta, e o que 

uma outra empresa o faz, é bom ficar alerta! 

 

O trabalho de purificação de óleo tem um forte apelo ambiental: 

- Evita a substituição do óleo usado por óleo novo;  

- Traz economia de recursos para o cliente e o planeta; 

- Melhora a eficiência do usuário de óleo. 

Uma importante empresa do estado de São Paulo resolveu experimentar os serviços de um 

concorrente iniciante, cujo único apelo de vendas foi preço baixo. Veja o resultado: 

 

Bomba de transferência inadequada, com filtro de baixa 

capacidade de vazão e retenção.  

. Nenhuma bandeja de contenção. 

. Mangueiras sem as 

devidas proteções 

Resultado:  

Derramamento de 

óleo! 

. E o apelo 

ambiental?  

. E a economia de recursos? 

. E a melhoria de eficiência? 

 

 

 

Ao lado uma bomba de transferência da Purilub, motor com 

controle de velocidade para sincronização com outros sistemas, 

transformador elétrico para facilitar a instalação                   

“sem gambiarras”. 
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Há locais em que, dada a criticidade do ambiente, há 

necessidade de contenção extra, por exemplo, 

hidrelétricas.  

Sistema de contenção feito de plástico com flutuadores 

que, em caso de derramamento de óleo, formarão a 

barreira de contenção.  

Solução simples, limpa e segura, como tudo o que a 

Purilub faz. 

 

 

Ao lado “skid” de filtração absoluta, aparentemente, (não podemos 

afirmar) a carcaça do filtro foi “fabricada” pelo prestador de serviços, 

não foi comprada de um fabricante idôneo. 

Um pouquinho diferente do skid da Purilub, abaixo, construído com 

filtros Parker, aquecedor para o caso de operação com óleos de alta 

viscosidade, bombas de fuso integradas, tubulação em aço e 

VAZAMENTO ZERO! 

 

 

 

 

 

 

 

Lembre-se, há uma enorme diferença entre valor e preço. 

Ajudamos nossos clientes a obter a melhor relação custo/benefício, com negociações justas, 

respeito às normas ambientais, certificação ISO 14.000, respeito à legislação e ética. 

 

A Purilub oferece valor, economia e rentabilidade, GOTA A GOTA! 


