
SEW-EURODRIVE—Driving the world

Serviços em Redutores Industriais
nas instalações do Cliente

•  Supervisão à montagem de redutores industriais

•  Melhorar a disponibilidade da sua máquina – através da inspeção preventiva dos componentes

•  Monitorização da condição de redutores industriais 

•  Modernização de acionamentos, estudos energéticos e/ou retrofit

•  Inspeção / manutenção de redutores industriais multimarca

Os seus requisitos

Evite os tempos de paragem
Aumente a disponibilidade do equipamento

A SEW-EURODRIVE Portugal executa serviços especializados em redutores industriais nas instalações do cliente.
Estes serviços incluem a componente de inspeção, manutenção e monitorização da condição.
Paralelamente, podem ser executados estudos de engenharia para deteção das causas de falha, planos de manutenção e/ou seleção de 
equipamentos alternativos (com vista a melhorar a fiabilidade, manutenibilidade, produtividade e eficiência energética do sistema completo).

Operação
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O que oferecemos

A SEW-EURODRIVE Portugal possui modernos equipamentos e ferramentas, operados por técnicos especializados na execução dos 
seguintes serviços:

• Reparação de Redutores Industriais multimarca

• Análise de vibrações

• Alinhamento laser (de veios e/ou polias/correias)

• Endoscopia a caixas redutoras

• Serviço de termografia (motores, redutores e quadros elétricos)

• Serviços de inspeção e lubrificação

• Comissionamentos e supervisão à montagem

• Análise energética, estudos de eficiência energética e retrofit

• Projetos / Serviços chave-na-mão

• Contratos de Manutenção

•  Diagnóstico rápido sem desmontar o redutor do local

•  Monitorização, inspeção ou análise livre de danos

•  Consultadoria e medidas para prolongar a vida útil do seu redutor

•  Relatório final da inspeção executado por especialistas

SEW-EURODRIVE Portugal em números

Também pode ser do seu interesse:

•  Manutenção programada

•  Reparação / revisão completa

•  Sensores de Monitorização

•  Análise de lubrificante

•  Retrofitting / Modernização

•  Fornecimento de peças de substituição

2500
Inspeções por ano

500
Reparações
imediatas

100
Serviços de
Emergência 24h

3
Centros de
Assistência Técnica

1
Centro de
Produção

Serviços suplementares em Redutores Industriais:

Ciclo de
vida

Serviços

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

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


