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A ESAB ADQUIRE A GAS CONTROL EQUIPMENT, TORNANDO-SE O 
FORNECEDOR LÍDER DE SOLUÇÕES DE CONTROLO DE GASES E 
SOLDADURA OXIGÉNIO-GÁS  

Annapolis Junction, M.D. – ESAB Welding & Cutting Products anunciou hoje que adquiriu a 

empresa Gas Control Equipment (“GCE”). Com a sede em Malmö, Suécia, a GCE é uma empresa 

europeia líder em equipamento para controlo de fluxo de gases, oferecendo soluções completas para a 

indústria em geral, para o setor da saúde e para aplicações científicas e de investigação. A GCE emprega 

mais de 900 pessoas. 

 “A GCE oferece marcas industriais líder e com uma tradição de sucesso. Os negócios da GCE 

tem mais de 100 anos de experiência no desenvolvimento, no fabrico e na distribuição de equipamento 

para e controlo de pressão e do fluxo de gases a alta pressão, bem como equipamento de soldadura e 

corte,” diz Shyam Kambeyanda, Presidente da ESAB. “As oportunidades criadas juntando a GCE com a 

cultura de presença global e desenvolvimento contínuo da ESAB, irão levar ambos os negócios a 

atingir novos níveis de sucesso.” 

ESAB Welding & Cutting Products é uma empresa líder, reconhecida na indústria de soldadura e 

corte. Desde processos fiáveis e de alta produtividade na soldadura e corte, até tecnologias 

revolucionárias de corte mecanizado e automação, os metais de enchimento da ESAB, o seu equipamento 

e os seus acessórios trazem soluções inovadoras aos seus clientes em todo o mundo. Para mais 

informações, visite www.esab.com, ou telefone para 808 202 685.     PR-22748 
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