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Wellbore Integrity Solutions introduz  TruEdgeTM,  Next  Generation  
Milling e Cutting Structure 
 
HOUSTON, 20 de maio de 2021  – A Wellbore Integrity Solutions (WIS) anunciou hoje o 
lançamento de sua estrutura de fresagem e corte TruEdge. O TruEdge fornece uma solução 
inovadora, de custo-economia para aplicações em abandono de poços e recuperação de slots. 
 
"Nós escolhemos manter 'Edge' para destacar uma progressão 
tecnológica do nosso projeto atual 'WavEdge' ", disse David MacNeill, 
Presidente e CEO . " 'Edge' não é apenas sobre a  forma geométrica – 
ele também apresentou um desempenho superior. Esta é uma das 
três estruturas de fresagem em nosso portfólio: o Millmaster P5, o 
WavEdge e o TruEdge." 
 
O TruEdge destina-se a ser usado em uma ampla gama de 
aplicações de fresagem e corte,  desde fresagem de seção e fresagem 
de invólucros, até sistemas de corte e recuperação. Esta nova 
tecnologia foi testada com sucesso com vários clientes no Hemisfério 
Oriental, especificamente no Mar do Norte. Os resultados dos testes 
obtidos confirmaram uma economia significativa de tempo da 
plataforma e melhoraram a eficiência geral do processo de fresagem. 
 
Para obter mais informações sobre TruEdge, visite  
https://www.wellboreintegrity.com/milling-and-cutting. 

 
 

### 
 
Sobre a Wellbore Integrity Solutions 
Wellbore Integrity Solutions (WIS) é uma plataforma focada em clientes para adquirir ativos e 
tecnologias para fornecer um conjunto abrangente de produtos e serviços que melhorem o 
ciclo de vida de poços de petróleo, gás e geotérmicos. Como uma empresa independente com 
uma estrutura verticalmente integrada, a WIS se concentra em fornecer produtos de qualidade 
manufaturados nos EUA, entregues através de uma pegada global de engenharia e serviços 
de campo. Por meio de nossa posição única no setor de energia, atendemos às necessidades 
de integridade de empresas de energia, empresas de serviços e parceiros locais. Operando 
em mais de 30 países com mais de 45 instalações, a WIS está focada em nossos clientes 
utilizando recursos integrados que incluem aproximadamente 1000 funcionários globalmente 
abrangendo 49 nacionalidades em todo o mundo. Para saber mais, visite 
www.wellboreintegrity.com. 
  
 
 
Para mais informações, entre em contato: 
 
Wellbore Integrity Solutions 
Roxanne Algra, Vice-Presidente de Marketing e Comunicações 
Tel: +1 (281) 975-2500 
communications@wellboreintegrity.com 
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