Press Release
Sobre a Nacional Gás
Empresa do Grupo Edson Queiroz, oferece produtos e serviços relacionados ao Gás Liquefeito de Petróleo, o gás LP.
Pioneirismo, solidez e modernidade são as marcas da empresa, que também abraça as marcas Paragás e Brasil Gás. Sua total
estrutura inclui 49 ﬁliais, sendo 34 bases engarrafadoras e granel.
Links para Redes sociais
Instagran – sounacionalgas hKps://www.instagram.com/sounacionalgas
Facebook – sounacionalgas hKps://www.facebook.com/sounacionalgas/
Press release – (Descrição impressa de até 1000 caracteres)
Nacional Gás leva soluções energé;cas para empresas em todo o Brasil para a APAS 2018
Empresa do Grupo Edson Queiroz, a Nacional Gás marca presença na APAS 2018
Para a empresa, o obje[vo da par[cipação é reforçar a marca, estreitando o relacionamento com clientes atuais e futuros,
além de soluções com a energia GLP e transformações das demais energias disponíveis, propiciando o fornecimento para os
diversos setores da indústria. A par[cipação inclui produtos direcionados a equipamentos para movimentação e
armazenagem; fornos, estufas, caldeiras e tratamento térmico; e soldas e tratamento de super`cies.
A novidade da empresa para o evento é o novo cavalete Pit Stop. O disposi[vo ganha mudanças em suas estruturas interna
e externa, incluindo painel de comando, painel elétrico e acessórios. As modiﬁcações foram implementadas com o obje[vo
de melhorar a operação do equipamento, de forma a oferecer segurança operacional e evitar deformações, além de
atender às normas recomendadas pela ABNT (NBR 13.523:2017).
Cavalete de abastecimento de empilhadeira (Cavalete Pit Stop).
O disposi[vo ganhou mudanças em suas estruturas interna e externa, incluindo painel de comando, painel elétrico e
acessórios. Entre alterações estão uma estrutura reforçada, com iden[dade Nacional Gás, uso de botões-lâmpadas de LED,
presença de botão de emergência, base com aterramento em ponto especíﬁco e cabo em forma de espiral. Um diferencial é
a trava ga[lho, desenvolvida para garan[r a segurança antes, durante e após o abastecimento, evitando que o operador da
empilhadeira abasteça com a máquina ligada ou saia do local com a mangueira ainda conectada.
Detalhes da empresa Nacional Gás
A Nacional Gás preza pela geração de vantagens compe[[vas para diversos [pos de negócios. Com disso, oferece inúmeras
soluções para aperfeiçoar e o[mizar os diversos processos produ[vos. Entre elas estão: assistência técnica 24h, especialistas
em conversão energé[ca, abastecimento programado, manutenção preven[va programada. Além disso, a empresa mantém
parceria com a Universidade de Fortaleza – UNIFOR que, através do NTC - Núcleo de Tecnologia da Combustão, desenvolve
novas aplicações do Gás LP.

