
SEW-EURODRIVE—Driving the world

• Identi�cação dos acionamentos instalados em cada linha / fábrica - saber quais são os equipamentos mais críticos para a sua produção

• Informação detalhada de todos os equipamentos instalados - acesso total à documentação dos acionamentos instalados na sua fábrica

• Otimização do armazém / unidades de reserva - gerir o número de variantes

• Inclusão de serviços de manutenção complementares - selecionados de acordo com as necessidades de cada cliente

• Otimização das ações de manutenção - redução do n.º de paragens não planeadas

• Análise de risco - identi�cação de unidades criticas à produção e apoio à Gestão de Stocks

Os seus requisitos

Gestão da Manutenção

CDM® - Gestão Completa de Acionamentos

Operação



Engenharia de Acionamentos \ Acionamentos Eletrónicos \ Integração de Sistemas \ Serviços

 
A Inspeção e Manutenção fazem parte dos nossos
serviços durante todo o ciclo de vida.

Ciclo de vida
Serviços

Serviços suplementares

• Serviços de manutenção especializados

• Reparação / revisão completa

• Fornecimento de peças de substituição

• 

• Retro�t / modernização

• Estudo de e�ciência energética • Termogra�a

Análise de vibrações • 

• Endoscopia

Monitorização da condição

Também pode ser do seu interesse:
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• Tempo mínimo: para registar, atualizar, pesquisar e avaliar dados, através da base de
dados CDM®

• Manutenção otimizada: com as funcionalidades do CDM®, é possível planear a manutenção
e apresentar o histórico de cada equipamento

• Execução de serviços complementares: inspeção geral a todos os equipamentos,
com análise de ruído, termogra�a e análise de lubri�cante

• Custos de armazenamento reduzidos: gestão otimizada do armazém integrada com a
disponibilidade de peças sobresselentes, unidades de reserva e serviços especializados

• Total transparência: inclui todos os dados técnicos dos acionamentos e conversores
de frequência (tipo, número de unidades, estado, disponibilidade, etc.)

As suas vantagens

SEW-EURODRIVE PORTUGAL, LDA.
Av. Fonte Nova, n.º 86
3050-379 Mealhada
Tel. 231 209 670
SERVIÇO DE EMERGÊNCIA 24/24H:
935 987 130
infosew@sew-eurodrive.pt

www.sew-eurodrive.pt

• Garantia SEW-EURODRIVE

• Pacote de serviços personalizados e que vão de encontro aos requisitos de cada cliente

• Fornecimento de dados técnicos de cada equipamento instalado (desenho, referência das peças, ...)

• Estruturação e comparação dos equipamentos existentes

• Inventário com classi�cação de estado antes de cada paragem para manutenção

• Serviços chave-na-mão durante as suas paragens anuais

• Monitorização da condição através de:
Análise de ruído e de vibrações
Análise termográ�ca
Análise de lubri�cante

• Avaliação de risco e criticidades

Os serviços que oferecemos

SEW-EURODRIVE Portugal em números

2500
Inspeções
por ano

500
Reparações
por ano

100
Serviços de
Emergência 24h 

3
Centros de
Assistência Técnica

 
1
Centro de Produção


