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MOTOREDUTORES
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Suporte, Serviço e
Garantia

Fábrica no Brasil
Equipe de Vendas Altamente Capacitada
Assistência Técnica Nacional e Internacional
Completa Estrutura Para Serviços de Reparação
Padrão Japonês de Qualidade, a Maior Garantia do Mercado Brasileiro

Assistência Técnica
Cuidados na Montagem , Comissionamento , Startup e Reparação de Redutores .
A Sumitomo Drive Technologies é uma empresa conhecida por sua alta qualidade, confiabilidade de produtos, serviços e soluções
inovadoras.
Estamos dedicados a melhorar a confiabilidade de sua operação e processo produtivo, oferecendo a maior garantia do mercado. Nossa
rede global de assistência técnica faz da Sumitomo o seu parceiro ideal em serviços.
A nossa equipe irá responder rapidamente às suas necessidades de serviços com foco em garantir a confiabilidade para todos os seus
equipamentos de transmissão de potência.

Fábrica no Brasil
Itu - São Paulo
A Sumitomo Indústrias Pesadas do Brasil Ltda (
SHIB) está localizada em Itu, na principal região
industrial do estado de São Paulo, considerado
um polo para a fabricação de equipamentos e
máquinas.
A fábrica foi construída em uma área de 447.000
m2, com investimento na ordem dos R$ 130
milhões. Nossas operações iniciaram-se em
novembro de 2011, com a tradicional fabricação da
linha Paramax e montagem da linha Cyclo.
Localizada estrategicamente próxima às principais
rodovias de São Paulo, a SHIB possui plena
capacidade em produzir redutores da linha
de garantir o padrão de excelência e qualidade que os produtos Sumitomo
Paramax (médio e grande porte),servindo não só o
mercado nacional, mas também toda a América. conquistaram nas últimas décadas ao redor do mundo.
A SHIB é uma das mais importantes operações do grupo no mundo nos quesitos
Nossa unidade fabril possui instalações e
equipamentos de última geração, além de contar design, desenvolvimento e produção de redutores de médio e grande porte,
com profissionais altamente capacitados, treinados motoredutores, bem como serviços de manutenção e assistência pós-venda.
e motivados, afim

A solução ideal para a sua necessidade
Dispomos de uma aréa estruturada para atender
quaisquer necessidades dos nossos clientes. A
assistência técnica Sumitomo está capacitada a
solucionar quaisquer problema de manutenção em
garantia ou não, dos redutores Sumitomo, Seisa,
Hansen e multimarcas sob consulta.

Paramax®

Cyclo®

Hansen

Seisa

Infraestrutura
Montagem

Análise de Vibração

Tridimensional

Teste de Performance

Análise de Partículas Magnéticas

Análise de Pintura

O serviço de assistência técnica Sumitomo é realizado em nossa fábrica, ou em campo dependendo das condições para avaliação. Após desmontagem
do equipamento, nossa equipe prepara um relátorio completo sobre a condição do redutor

- Condições gerais
- Avaliação detalhada de todas as partes críticas e sua condição
- Lista de peças recomendadas para reutilização ou reparação
- Detalhamento específico de peças a serem substituição
- Tempo estimado de trabalho

Assistência Técnica
A Sumitomo possui uma
completa infraestrutura para oferecer
os melhores serviços.
Reparação em Nossa Fábrica
Serviços de Reparo Realizado por Especialistas

Estamos dedicados a fornecer serviços de reparo em um curto espaço de tempo, de alta qualidade e custo razoável para manter
seu equipamento rotativo em funcionamento, bem como fornecer um novo. Não importa o quão danificado esteja seu redutor,
independentemente da falha presente no equipamento, estamos prontos para satisfazer as suas necessidades em qualquer lugar
do Brasil.
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Assistência Técnica

Serviço em Campo
Montagem

Em alguns casos, o equipamento precisa
ser reparado em campo, a fim de evitar
atrasos no processo, por isso temos pessoal
qualificado para fornecer soluções no local.

Alinhamento a Laser

Comissionamento

Análise de Vibrações

Reparação

Oferecemos o mais alto valor ao cliente com o melhor pessoal e uma continua melhoria de processos

Assistência Técnica Sumitomo
www.sumitomodrive.com

de Productos: www.sumitomodrive.com/Configurator
AConfigurador
melhor assistência
técnica de redutores do Brasil
A Sumitomo realiza uma minuciosa análise dos componentes do redutor. Nesta análise, como diferencial, incluimos a análise de
partículas magnéticas nas engrenagens e eixos, a verificação dos perfis dos dentes do engrenamento e a medição da carcaça em
equipamento tridimensional de última geração. Com padrão japonês de tecnologia e qualidade, oferecemos a maior garantia do mercado.
Suporte 24 horas , 7 dias na semana
Reforma de redutores multimarcas*
Manutenção preventiva, preditiva, startup, comissionamento
Serviço de repotenciamento e drop-in
Contrato de manutenção
Assistência técnica nacional e internacional
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