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Thermo King® realiza a Atualização Técnica Anual
A Conferência de Serviços e Treinamento reuniu 40 pessoas e apresentou as
atualizações em unidades Truck&Trailer e HVAC para técnicos da Rede de
Concessionários
São Paulo, 20 de junho, 2016 – A Thermo King®, fabricante de soluções para controle de
temperatura durante o transporte em uma variedade de aplicações móveis e uma
empresa do grupo Ingersoll Rand, realizou mais uma Atualização Técnica Anual para a
sua rede de concessionários autorizados. Com duração de dois dias, a décima primeira
edição do encontro aconteceu em maio, na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo.

Dividido entre teoria e prática, o treinamento ministrado por especialistas da
Thermo King reuniu 40 pessoas da área técnica da rede de concessionários e
apresentou todas as atualizações e novidades da companhia para 2016.
“Treinamentos como este são importantes por permitir que nossos
concessionários estejam sempre atualizados e prontos a realizar procedimentos
recomendados com segurança e qualidade, reduzindo o retrabalho e aumentando
a produtividade e eficiência da rede”, explica Danglares Junior, Coordenador de
Treinamento da Thermo King® para América Latina.
Nesta edição, um dos destaques foram as técnicas para procedimentos de solda e
diagnóstico para motores diesel com injeção eletrônica. Em 42 anos de Brasil, a
Thermo King® já realizou onze edições da Atualização Técnica.

###
Sobre a Thermo King®
No Brasil desde 1974, a Thermo King é pioneira no desenvolvimento de soluções no controle de temperatura
para transportes, incluindo unidades de refrigeração para logística de perecíveis e equipamento de ar
condicionado para ônibus. Conta com uma ampla rede de Concessionárias Autorizadosque abrange todo o
país para assegurar o melhor atendimento aos clientes desde a concretização dos negócios até sua
continuidade no pós-venda. Sediada em Barueri, região metropolitana de São Paulo, a empresa, que faz
parte do grupo Ingersoll Rand, possui ainda uma fábrica em Araucária (PR).

Sobre a Ingersoll Rand®
Ingersoll Rand (NYSE:IR) melhora a qualidade de vida criando ambientes confortáveis, sustentáveis e
eficientes. Nossos colaboradores e nossa família de produtos — incluindo Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® e Trane® — trabalham juntos para melhorar a qualidade e o conforto do ar em residências e
prédios; transportam e protegem alimentos e perecíveis e melhoram a produtividade e a eficiência industrial.
Somos um negócio global de 13 bilhões de dólares, comprometido com um mundo de progresso sustentável
e resultados duradouros.

