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Manutenção de talhas e
equipamentos hidráulicos para aviação
(Hydraulic GSE and hoists maintenance)

Manutenção em macacos e equipamentos
hidráulicos para aeronaves
Aircraft Jack and hydraulic systems
Maintenance

A Viva Aer executa manutenção, preventiva e corretiva para diversos macacos hidráulicos
utilizados na aviação, inclusive marcas como Malabar, Hydro e JMS. Ainda, prestamos
serviço de manutenção especializado em equipamentos aeronáuticos de uso geral, como
bancadas de ensaio hidráulico, bombas hidráulicas em geral, equipamentos de filtragm, entre
outros.
Contamos com um centro fabril para usinagem, reposição de peças, recuperação de válvulas
e cilindros, bem como um pórtico de ensaio de para até 100 toneladas.
Contamos ainda com pessoal experiente e qualificado para o desempenho das atividades de
manutenção e um sistema de gestão da qualidade certificado ISO 9001.
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Manutenção de talhas e
equipamentos hidráulicos para aviação
(Hydraulic GSE and hoists maintenance)

Manutenção de talhas e ferramentas de içamento
para Grupo motopropulsor, APU e acessórios.
APU, Engine and general hoists equipment maintenance

A Viva Aer executa manutenção, preventiva e corretiva para diversos modelos de talhas
utilizadas na manutenção de aeronaves. Entre elas talhas de alavanca, talhas de corrente,
manuais, pneumáticas, elétricas, de diversas marcas como: Didsburry, PF Hoists, Yale,
Airbus, Boeing, Embraer etc. Adicionalmente, efetuamos revisão geral de ferramentas para
içamento de componentes aeronáuticos, incluindo teste de carga calibrado e emissão de CoC
conforme documentação técnica pertinente.
Contamos com área exclusiva para manutenção de GSEs, incluindo pórtico para ensaio de
carga, blocos de peso padrão até 10 toneladas, dinamômetros calibrados, ferramental para
remanche de cabos aeronáutico, equipamentos calibrados para ensaio de tração de cabos e
terminais, bem como um centro fabril para fabricação de partes conforme necessário.
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