PRESS RELEASE

Almex Group Opening Brazil Facility
Toronto, Canada June 10th, 2021

Shaw Almex announced today that it will opening its 18 th location in
Belo Horizonte Brazil. Shaw Almex do Brazil will be an integrated facility
with manufacturing, distribution and a service location. Operators of
conveyor systems in Brazil have reached out to Almex seeking
professional services such as quality assurance, conveyor systems
e ngineering and conveyor belt installation services.
The facility, to be opened in August, will be fully staffed and stocked by the end of 2021 and
will significantly reduce delivery times and also be a regional service center for the repair
and refurbishment of equipment,
CEO Timothy Shaw stated
have worked with SAMPLA Brazil for 35 years in the most successful
partnership in Almex history. However, there are many products and services that Almex offers globally
that have not been available to our Brazilian
Almex and SAMPLA have committed to a
smooth transition and will continue to cooperate to ensure the highest level of service for the customers
going forward.
The warehouse will have a cold room for stocking and shipping Fusion consumables including splice
kits, adhesives, pulley lagging and repair materials. Splice kits up to ST 7000 will be available and
some with same day expedited service.
The opening of this facility follows
launch
of the EMSYS technology the most advanced
conveyor monitoring system and will give field
engineers and installation teams a base of
operations and a training center to provide world
class training.
ALMEX has established a supply and distribution
agreement with Mercurio one of the leading
conveyor belt manufacturers in South America for
the EMSYS technology.
Almex Global Services teams have done work in some of the most challenging places in the world such as
Algeria, Kazakhstan, Bangladesh, Papua New Guinea, and Panama. Almex has developed best practices
that allows teams to perform belt changes and installations in record times and at all times with the utmost
safety.

Almex Group is a Canadian corporation with 17 strategically locations worldwide and selling into 125 countries. Almex has grown
dramatically and together with strategic acquisitions now provides solutions for Android Tablets and instrumentation, dust
suppression, the carpet and textile industry, tire repair, vulcanizers and presses for conveyor belt manufacturing and installation and
adhesives and consumables for conveyor belt splicing. With its financial headquarters in Toronto Canada and global manufacturing
anchored by an Atlanta Georgia Campus, the company has centers of excellence for product development and design on six
continents.

For more information, contact Jennifer Wilde, Vice President of Marketing
At 1-800-418-2400 x 1213 or email jennifer.wilde@almex.com

COMUNICADO DE IMPRENSA

Abertura de nova unidade
no Brasil do Grupo Almex
Toronto, Canadá, 10 de junho de 2021

A Shaw Almex anunciou hoje que vai inaugurar sua 18ª unidade em Belo
Horizonte, Brasil. A Shaw Almex do Brasil será uma instalação integrada com
fabricação, distribuição e um local de serviço. Os operadores de sistemas
transportadores no Brasil procuraram a Alm ex em busca de serviços
profissionais, tal como garantia de qualidade, engenharia de sistemas
transportadores e serviços de instalação de correias transportadoras
A unidade, a ser inaugurada em agosto, estará plenamente dotada de pessoal e estocada até o final
de 2021 e reduzirá significativamente os tempos de entrega e também será um centro de serviço
regional para o reparo e renovação de equipamentos,
O CEO Timothy Shaw afirmou
com a SAMPLA Brasil há 35 anos na parceria de maior
sucesso da história da Almex. No entanto, existem muitos produtos e serviços que a Almex oferece
globalmente que não estão disponíveis para os nossos clientes brasileiros Almex e SAMPLA se
comprometeram com uma transição suave e continuarão a cooperar para garantir o mais alto nível de
serviço para os clientes no futuros.
O armazém terá uma câmara fria para estocagem e envio de produtos consumíveis de Fusion,
incluindo kits de emenda, adesivos, revestimento de polia e materiais de reparo. Kits de emenda até
ST 7000 estarão disponíveis e alguns com serviço de entrega no mesmo dia.
A abertura desta unidade segue o lançamento da
Almex da tecnologia EMSYS, que oferece o
sistemade monitoramento de correias
transportadoras maisavançado, e dará aos
engenheiros de campo e equipes de instalação
uma base de operações e umcentro de formação
para fornecer treinamento de classe mundial.
A ALMEX estabeleceu um contrato de fornecimento
e distribuição com Correias Mercúrio, um dos
principais fabricantes de correias transportadoras da
América do Sul, para a tecnologia EMSYS

.As equipes de Serviços Globais da Almex trabalharam em alguns dos lugares mais desafiadores do
mundo, como Argélia, Cazaquistão, Bangladesh, Papua Nova Guiné e Panamá. A Almex desenvolveu as
melhores práticas que permitem às equipes realizar trocas e instalações de correias transportadoras em
tempos recorde e em todos os momentos com a máxima segurança.

Almex Group é uma empresa canadense com 17 localizações estratégicas em todo o mundo e está vendendo em 125 países. A Almex cresceu
dramaticamente e, junto com aquisições estratégicas, agora oferece soluções para tablets Android e instrumentação, supressão de poeira, industria
de carpetes e têxtil, reparo de pneus, prensas vulcanizadoras e prensas para fabricação e instalação de correia transportadora e adesivos e
consumíveis para emenda de correia transportadora. Com sua sede financeira em Toronto, Canadá e unidade fabril global ancorada por um campus
de Atlanta, Geórgia, a empresa possui centros de excelência para desenvolvimento e desenho de produtos em seis continentes.

For more information, contact Jennifer Wilde, Vice President of Marketing
At 1-800-418-2400 x 1213 or email jennifer.wilde@almex.com

