
A alternativa confiável e sustentável 
para o seu laboratório
Instrumentos recondicionados e certificados da Agilent



2

Parceria para 
sustentabilidade 
e sucesso do negócio
O pensamento sustentável está transformando 
a forma como os laboratórios abordam 
processos e decisões de compra. De acordo 
com uma pesquisa da Agilent de 2018, realizada 
com gerentes de laboratório de todo o mundo, 
85% dos laboratórios têm metas de sustentabilidade 
estabelecidas. Mas ainda pode ser desafiador para 
os laboratórios reduzirem seu impacto ambiental 
enquanto continuam otimizando os fluxos de 
trabalho e controlando os custos.

Na Agilent, acreditamos que a eficiência, 
a produtividade e a sustentabilidade estão 
conectadas.

Trabalhar rumo à sustentabilidade é parte 
integrante da nossa forma de conduzir os negócios 
e responder aos desafios dos nossos clientes. 
Na verdade, a Agilent ganhou o primeiro lugar 
como a empresa mais sustentável pela Barron, 
considerando fatores como uso de água, geração 
de resíduos e emissões de gases de efeito estufa.

A parceria com a Agilent pode ajudar seu laboratório 
a atingir suas metas de sustentabilidade também. 
Os instrumentos recondicionados e certificados 
da Agilent são uma das muitas formas pelas quais 
a Agilent fornece opções de sustentabilidade e 
reciclagem a clientes com iniciativas ecológicas. 
Além disso, você pode esperar que os instrumentos 
recondicionados e certificados da Agilent 
funcionem como novos – pois eles funcionam.

A Environment+Energy Leader concedeu ao 
programa de Instrumento recondicionado e 
certificado da Agilent o seu prêmio Top Project 
2022 pela redução de resíduos.



Por que correr riscos com revendedores terceirizados? 
Compre diretamente dos especialistas e nunca abra mão da qualidade
Com seu desempenho, robustez e confiabilidade superiores, os instrumentos Agilent têm uma merecida 
reputação de serem os melhores do setor. Não surpreende que os nossos instrumentos recondicionados 
e certificados sejam a melhor escolha para quem procura equipamentos analíticos de alto desempenho 
dentro do orçamento. 

Além disso, todo instrumento recondicionado e certificado conta com a mesma instalação, 
serviços de suporte e garantia de 12 meses, como nossos instrumentos novos.

A alternativa confiável e sustentável para 
o seu laboratório: Instrumentos recondicionados 
e certificados da Agilent

Apoiam iniciativas ecológicas dando vida nova 
a equipamentos existentes.

Incluem instalação e treinamento profissional realizados 
por especialistas de serviços certificados pela Agilent.

Oferecem o portfólio de instrumentos mais amplo 
disponível atualmente.

Garantia de desempenho com as mesmas especificações 
de um instrumento novo.

Contam com a mesma garantia de 12 meses dos 
instrumentos novos.

Substituição de todos os componentes passíveis de 
desgaste exclusivamente por peças originais da Agilent.

Fornecidos com acessórios, consumíveis e software 
totalmente novos.

Baixe o nosso infográfico para saber mais: 
www.agilent.com/chem/cpo-green-info
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Desempenho sem riscos e valor excepcional
Cada instrumento recondicionado e certificado da Agilent é selecionado cuidadosamente para restauração 
à condição de novo. Nossos técnicos garantem que os instrumentos atendam às mesmas especificações dos novos – 
com o desempenho, a confiabilidade e robustez comprovados que você espera dos produtos Agilent.

O processo de renovação abrangente da Agilent inclui:

 – Revestimentos atualizados parecidos com a última geração de instrumentos

 – Substituição de todas as peças danificadas ou passíveis de desgaste – incluindo pistões, selos, lâmpadas e liners – 
por peças originais Agilent CrossLab

 – Todas as atualizações de desempenho e confiabilidade conforme especificado pelas notas de serviço Agilent

 – As últimas atualizações compatíveis dos softwares e firmwares

 – Uma lista de verificação de qualidade multiponto final 

Usamos exclusivamente peças e consumíveis CrossLab para renovar os instrumentos Agilent
Quando se trata de minimizar o tempo de parada – e maximizar a confiança em seus resultados – nada supera 
o original. Somente as colunas, peças e consumíveis originais Agilent CrossLab são projetados com exatidão 
para proporcionar funcionalidade, produtividade e desempenho adicionais aos seus instrumentos. 
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Passe da instalação aos resultados 
rapidamente
Quer esteja ensinando a próxima geração 
de cientistas, fazendo uma descoberta 
transformadora ou executando análises de 
rotina, você precisa que seu instrumento 
funcione para você. 

Na Agilent, o seu sucesso é importante para 
nós. Fornecemos os recursos necessários para 
começar o trabalho rapidamente, como se 
tivesse comprado um instrumento totalmente 
novo. É por isso que todos os instrumentos 
recondicionados e certificados da Agilent são 
fornecidos com:

 – Todos os certificados de calibração e dados 
de verificação de fábrica

 – As mesmas ferramentas, documentação, 
software e acessórios de inicialização que os 
instrumentos novos

 – A mesma garantia Agilent de 12 meses, 
como os novos

 – Instalação e familiarização por técnicos 
especializados

  
 

Mantenha seu instrumento funcionando sem problemas com o plano de serviço 
Agilent CrossLab
Manter o desempenho dos instrumentos é essencial para o sucesso do seu laboratório. 
Melhore a produtividade, controle os custos e capacite todos para alcançar resultados excelentes 
com os planos de serviço Agilent CrossLab. 

Os planos cobrem tanto instrumentos Agilent como não Agilent e permitem que seu laboratório 
reduza o tempo de parada, produza dados precisos e confiáveis e cumpra as normas do setor. 
Planos selecionados também cobrem a manutenção preventiva, que comprovadamente reduz 
os custos de reparo e os dias de inatividade. 

Veja como a manutenção preventiva periódica pode compensar:

Com base em um estudo independente de cinco anos de mais de 38.000 chamadas 
de serviço para instrumentos Agilent e não Agilent.

Certificados de calibração e dados de verificação de fábrica incluídos com cada 
instrumento.

35%
menos reparos 

inesperados
de redução 
nos custos 
de reparo

mais problemas 
identificados  

antes do tempo  
de parada

31% 15%
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Com os instrumentos recondicionados e certificados da Agilent, você obtém mais do que a melhor qualidade. 
Você também obtém a melhor seleção. Para ver os instrumentos disponíveis, use os links a seguir.

Instrumentos renovados premium para qualquer 
aplicação e orçamento

"Como proprietários de negócios, precisamos monitorar nosso orçamento. 
Não observamos apenas a qualidade, mas também o preço do instrumento. 
Adquirimos o Agilent 7890 com o Amostrador automático 7693 com 
OpenLab. Os principais motivos para optar pela instrumentação Agilent 
foram o preço e a qualidade."

– Ernesto Piña, Laboratório HIH

Deseja ver de perto? Assista aos nossos 
novos vídeos
Os instrumentos recondicionados e certificados 
da Agilent são renovados de fábrica e rigorosamente 
testados para oferecer confiabilidade sólida.

Para ver com detalhes o processo de renovação 
da Agilent e explorar características que podem 
acelerar sua produtividade, assista aos vídeos 
da nossa série de análises "como novo" em 
explore.agilent.com/like-new-reviews

Cromatografia 
líquida

LC/MS

ICP-MS

Espectroscopia 
Molecular

Cromatografia 
gasosa

GC/MS

Espectroscopia 
atômica

Análise celular e 
eletroforese

http://explore.agilent.com/like-new-reviews
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/lc-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/lc-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/lc-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/certified-pre-owned-icp-ms-icp-qqq
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/gc-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/atomic-spectroscopy-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/lc-ms-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/certified-pre-owned-icp-ms-icp-qqq
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/molecular-spectroscopy-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/molecular-spectroscopy-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/gc-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/gc-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/gc-ms-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/atomic-spectroscopy-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/atomic-spectroscopy-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/lc-ms-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/molecular-spectroscopy-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/gc-ms-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments
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Outra maneira de manter 
instrumentos fora dos aterros 
sanitários
Desbloqueie o valor dos seus instrumentos mais antigos ou não 
utilizados com o Programa de troca e recompra Agilent
Você possui instrumentos que não usa mais? É possível reduzir seu impacto 
ambiental e otimizar o fluxo de trabalho com os serviços de troca e recompra 
Agilent. Apenas em 2021, esse programa impediu que mais de 800 sistemas 
fossem descartados em aterros sanitários. E para os instrumentos que não se 
qualificam para o programa de troca e recompra, a Agilent os descartará de uma 
forma ecologicamente correta.

Uma forma sustentável de adquirir tecnologias mais recentes
O Programa de troca e recompra Agilent também pode ajudar você a adquirir 
a instrumentação e o software necessários para garantir o sucesso do negócio 
a longo prazo. Como? Trocando seus sistemas mais antigos de cromatografia, 
MS e espectroscopia por dinheiro ou crédito. Os instrumentos elegíveis incluem:

 – Sistemas de HPLC e LC/MS 

 – Sistemas de GC e GC/MS 

 – Sistemas de ICP-OES e ICP-MS 

 – Sistema de análise celular

 – Eletroforese automatizada

 – Outras plataformas Agilent selecionadas 

Para verificar a elegibilidade de seus instrumentos mais antigos ou não 
utilizados, visite www.agilent.com/chem/unlock-the-value

 

 

Empacotamento 

Desinstalação 

Deixe a Agilent fazer 
todo o trabalho

Sem custos ocultos,  
impostos ou taxas de envio

Descarte ecologicamente correto

Coleta



Cumprindo nossas promessas:  
Relatório de responsabilidade social corporativa de 2021
Ser um fornecedor ambientalmente consciente é uma das principais crenças 
da Agilent. Apesar dos desafios econômicos e da pandemia, a Agilent 
progrediu consideravelmente para atingir os nossos objetivos ambientais, 
sociais e de governança (ESG). 

Veja com mais detalhes as iniciativas de sustentabilidade da Agilent em 
nosso último relatório de Responsabilidade social corporativa (CSR). 
www.agilent.com/chem/csr2021

Saiba mais: 
www.agilent.com/chem/cpo-instruments

Encontre um centro de atendimento ao cliente da Agilent no seu país:  
www.agilent.com/chem/contactus 

Brasil 
0800 7281405 
chem_vendas@agilent.com

Europa 
info_agilent@agilent.com

Ásia e Pacífico 
inquiry_lsca@agilent.com

DE08437168

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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https://www.agilent.com/about/companyinfo/sustainability/2020-Agilent-CSR.html
http://www.agilent.com/chem/csr2020%20
http://www.agilent.com/chem/CPO-instruments

