


O conteúdo aqui presente, tem como finalidade fazer a apresentação da empresa, falar
um pouco sobre mim, nossa área de atuação, apresentar alguns de nossos equipamentos e
serviços.

Trabalhamos com prestação de serviços, manutenção industrial, montagem e
fabricação de equipamentos agroindustriais.

Nossa especialidade de atuação é no ramo de amido e farinha de mandioca. Montamos
agroindustriais para produção de fécula, amidos modificados e farinhas, com capacidade para
até 400 toneladas de raízes/dia.

Temos 27 anos de experiência na extração de amido. Também trabalhamos com Amido
de Milho e indústria de Laticínios, fornecemos plantas baixas da instalação.

Temos conhecimento no processo de extração do óleo de palma e palmiste.

Alguns equipamentos e Serviços 

Introdução

- Tanques industriais coletores, reatores e 
estocagem em Aço carbono, inox 304 e 316L;
- Esteiras transportadoras Aço carbono e inox;
- Roscas transportadoras Aço carbono e inox;
- Moegas receptoras;
- Silos elevados Aço carbono e inox;
- Motobombas centrífugas, auto escorvantes
e positivas em Aço inox 304;
- Secador para borra de Dendê;
- Secadores tipo Flash Dryer e Paddle Dryer
(encamisado);
- Misturadores tambor “Y”, pás, rosca dupla 
com ou sem injetor de líquidos;
- Monobloco (picadeira, filadeira, moldadeira
para massas de queijo);
- Esteira para impressora hyres (jato de tinta);
- Manutenção de caldeiras;
- Revisão de centrífugas;
- Exaustores (Sistemas de exaustão e 
ciclonagem);
- Peneiras rotativas extratoras;
- Hidrociclone;
- Depósito d’água;
- Plataforma de descarga traseira (tombador 
com sistema hidráulico);
- Filtro a vácuo (desidratador);
- Filtro prensa automático;
- Prensa hidráulica para farinha;
- Forno tipo “Baiano” para farinha;
- Forno tipo “Paulista” para farinha biju;
- Forno para torrefação de amido (Produção 
de Dextrinas); 

- Classificador para amido;
- Classificador para farinhas;
- Cevadeira;
- Moinho de martelo em Aço Carbono e Inox;
- Lavador de raízes de mandioca e tubérculos; 
- Ensacadeiras;
- Trocadores de calor;
- Moinho;
- Filtro manga Jet Pulse;
- Válvula Rotativa;
- Usinagem;
- Corte plasma;
- Soldas MIG, TIG, ER;
- Calandra;
- Montagens;
- Ampliação;
- Instalação de equipamentos;
- Desmontagem;
- Serviço Munck 43T.;
- Serviço guindaste 25T. até 48M de altura;
- Balanceamento eletrônico dinâmico; 
- Equipamentos;
- Adequação de motobombas, pressão, 
vazão.

Serviços terceirizados

- Laser;
- Guilhotina;
- Dobradeira;
- Corte jato d’água.



Tendo nascido interior do estado do Paraná, sendo filho de agricultor e descendente de

imigrantes alemães, desde pequeno aprendi a lidar com as tarefas do campo, com muito
trabalho e dedicação, nos ramos de suinocultura, bovinocultura de leite e culturas como a
mandioca, milho, cana de açúcar, soja e trigo. Também aprendi a operar e reparar os
equipamentos, como trator, colheitadeira, plantadeiras. Na década de 1980 meu pai foi um dos
pioneiros a introduzir o sistema de plantio direto na palha. Fiquei na agricultura até 1988. Sou
uma pessoa privilegiada por estar no meio de várias cadeias produtivas, tendo muita facilidade
em assimilar conhecimentos.

Em 1989 fui convocado pelo exército Brasileiro, onde fiquei incorporado por período de
10 meses e 17 dias, no 33º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Cascavel-PR, na 1ª
Companhia, pelotão de apoio, quando no final do treinamento fiquei formado soldado na
função de Chefe de Peça de arma, canhão 54mm portátil sem recuo. Também fui condecorado
com o título de Honra ao Mérito pelo desempenho nas instruções, voluntário para missões no
campo e bom comportamento. Em 1990, sofremos um revés na agricultura, com
grandes perdas devido a forte geada no inverno, foi quando saí da agricultura e iniciei os
trabalhos como auxiliar de produção na fecularia de 400 toneladas de raízes dia, AGRO
INDUSTRIAL NOVO TRÊS PASSOS LTDA (Marechal Cândido Rondon-PR), onde cresci como
profissional chegando a encarregado geral no meu turno, ficando empregado por 5 anos.

Em 1995 tive nova oportunidade de trabalho, quando a AGRO INDUSTRIAL ITAQUIRAI
LTDA (Itaquiraí–MS) com capacidade de 200T raízes/dia, ofereceu o cargo de Gerente de
Produção, ficando responsável por todos os setores do processo produtivo da empresa, por
período de 5 anos. Após a venda da empresa a outro grupo, retornei ao Paraná.

Em 2000 iniciei na empresa EBS, fábrica de máquinas, na função principal, como
operador e capacitação dos colaboradores das fábricas novas por nós montadas. Também
trabalhei na usinagem, montagem de centrífugas novas, revisão a campo, caldeiras, etc., por
um período de 3 anos fiz trabalhos em diversos estados e no Paraguai.

Trabalhei na HORIZONTE AMIDOS como torneiro mecânico e mecânico industrial por
período de 2 anos.
Fui morar no Tocantins, para trabalhar de gerente de produção na empresa AGROMASTER,
com capacidade para 120T raízes/dia, devido a falta de matéria prima, por ser região de gado,
me afastei da empresa e fui trabalhar de autônomo em montagem industrial.

Coordenei a montagem da AGROINDUSTRIAL ROSÁRIO LTDA, no MT, ficando por
período de 1 ano entre a montagem e treinamento operacional, com capacidade de 150T de
raízes/dia.

Trabalhei na Montagem da Fecularia AZTEC Agropecuária LTDA., e depois convidado
para trabalhar de gerente de produção. Foi iniciada com capacidade de 300T e o objetivo futuro
era chegar em 1200T. Fui desligado da empresa, depois de 2 anos, por falta de matéria prima,
inviabilizou a operação, por ser região de gado, os produtores não interessaram na cultura.

Em 2008 retornamos ao Paraná, e montamos a empresa SACHSER MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, cujo objetivo era prestar serviços nos diversos segmentos
industriais, industrias de amido, farinha de mandioca, farinha de trigo, laticínios, fermentos,
frigoríficos, tanques rodoviários, farinha de milho, azeite de dendê, mas o foco principal sempre
o amido.

Apresentação Pessoal

Jair Roberto Sachser.





1. EQUIPAMENTOS









2. SERVIÇOS











3. PRINCIPAIS CLIENTES



SACHSER MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
jrs_maqserv@hotmail.com

55 45 3254 – 5574

MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR
BRASIL


