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Em linha com o plano de responsabilidade social corporativa promovido 
pela Schaeffl er Iberia, colaboramos com a Fundação Vicente Ferrer 
para melhorar as condições de vida nos distritos de Anantapur e 

Kurnool, do estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia.
A contribuição realizada pela Schaeffl er Iberia foi destinada a melho-
rar as condições nutricionais dos doentes crónicos do Hospital de 
Bathalapalli. De um lado, este programa da Fundação Vicente Ferrer 
benefi cia diretamente três mil pacientes e, de outro, os seus familiares. 
De forma indireta, calcula-se que o programa melhora as condições de 
vida de cerca de doze mil pessoas.
O trabalho realizado pela Fundação Vicente Ferrer numa das regiões 
mais pobres e excluídas do planeta cumpre com o compromisso 
da Schaeffler Iberia, como empresa socialmente responsável, de 
ajudar as comunidades mais desfavorecidas.

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
CORPORATIvA GRUPO SCHAEFFLER
COLABORAÇÃO COM A FUNDAÇÃO VICENTE FERRER
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NOvA ORGANIZAÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE CUSTOMER SERvICE
A REAFIRMAR A ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE

3

D entro do marco de melhoria contínua no âmbito do apoio ao cliente, a Schaeffl er Iberia reorganizou 
o departamento de Customer Service OEM com a criação de duas equipas: Gestão de Ofertas e 
Gestão de Encomendas.

A equipa de gestão de ofertas, coordenada por Carlos Benito, é a responsável de oferecer uma resposta 
rápida e efi caz aos pedidos e consultas dos clientes, com base em propostas técnicas tando de 
produtos como de serviços, para além de fornecer informação sobre os prazos de entrega. Por sua vez, 
a equipa de gestão de encomendas, sob a coordenação de Anna Bermejo, encarrega-se do registo, 
confi rmação e acompanhamento das encomendas, bem como da programação das entregas e da 
preparação do envio.

Com esta nova estrutura do departamento de Customer Service, a 
Schaeffl er Iberia reafi rma a sua clara orientação para o cliente, in-
trínseca em todo o Grupo Schaeffl er, reforçando a colaboração cons-
tante e a relação estreita que nos une aos nossos colaboradores. 
“Temos a certeza de que, após uma primeira fase de adaptação, o 
esforço realizado pelos nossos clientes OEM e pela nossa equipa 
será recompensado com uma otimização do serviço e uma melhoria 
nos tempos de gestão e capacidade de resposta, fatores fundamen-
tais para alcançar a total satisfação dos nossos clientes”, disse Helena 
Amat, que acaba de ocupar o cargo de diretora do departamento de 
Customer Service.
A equipa de Customer Service IAM, coordenada por Sonia Caralt, 
que atende Distribuidores Autorizados e clientes MRO, não sofrerá 
alterações, uma vez que dispõe de processos personalizados que se 
adaptam às necessidades específi cas deste tipo de clientes.

Contacte a equipa de Gestão de 
Ofertas para:

■   Obter um estudo técnico-comercial dos 
pedidos

■   Receber a melhor proposta técnica-comercial, 
tanto dos programas de catálogo como de 
novos desenvolvimentos

■   Consultar os prazos de entrega previstos

Contacte a equipa de Gestão de 
Encomendas para:

■   Registo, confi rmação e acompanhamento das 
encomendas, bem como das programações de 
entrega

■   Verifi car o estado da preparação da encomenda
■   Consultas relacionadas com as encomendas em 

curso

Vantagens para os nossos clientes:

■  Obtenção de uma resposta rápida e efi caz
■   Maior informação em todo o processo da 

encomenda em curso
■   Duas equipas de trabalho ao seu dispor, com 

um alto nível de especialização
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A JORNADA TECNOLÓGICA  
EM MÁQUINA-FERRAMENTA  
DA SCHAEFFLER IBERIA ALCANÇA  
A SUA 3.a EDIÇÃO
COM O LEITMOTIV “REVOLUÇÃO E EVOLUÇÃO” EM SOLUÇÕES DE COMPONENTES 
E SISTEMAS, A JORNADA REUNIU REPRESENTANTES DAS PRINCIPAIS EMPRESAS E 
CENTROS TECNOLÓGICOS DO SECTOR

Com o recém-estreado cargo de 
diretor do Sector de Máquinas  
de Produção da Schaeffler 
Technologies AG & Co. KG, Martin Schreiber 
foi o encarregado de dar a boas-vindas aos 
participantes e de realizar a introdução da 
jornada. A sua palestra focou-se nos desa-
fios que o sector da máquina-ferramenta 
enfrenta atualmente a nível global e na si-
tuação do sector a nível mundial.

As megatendências futuras no sector au-
tomóvel e a sua repercussão no âmbito da 
máquina-ferramenta foram os temas trata-
dos por Wolfgang Reik, diretor de Desenvol-
vimento Avançado da marca LuK e especia-
lista da Schaeffler para o sector automóvel. 
Na sua intervenção, reafirmou a importân-
cia da inovação e das grandes ideias para 
poder antecipar os requisitos que serão 
impostos pelas máquinas-ferramenta no 

futuro em linha com as exigências de um 
dos seus principais sectores clientes.

Novidades em produtos  
e serviços
Ao longo da jornada, os oradores apro-
fundaram as diferentes novidades de 
produtos e serviços. Toufik Mebarki, 
engenheiro de aplicações da Schaeffler 
Iberia, tratou da otimização da disponi-

No passado dia 30 de outubro, a Schaeffler Iberia realizou a sua 3.a Jornada Tecnológica em Máquina-Ferramenta, no Basque 
Culinary Center (BCC) de San Sebastián, que reuniu representantes das principais empresas e centros de investigação do 
sector das máquinas-ferramenta de Espanha e Portugal. As intervenções abordaram, entre outras soluções, as últimas novi-

dades em acionamentos diretos, sistemas mecatrónicos e as mais recentes inovações em rolamentos para fusos, concebidos para 
alcançar uma maior eficiência energética.

Conexao 
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bilidade das máquinas-ferramenta, através da monitorização 
dos rolamentos com dispositivos de Condition Monitoring, e 
das soluções de lubrifi cação como fator-chave de sucesso. 
Ferran Pérez, diretor do Schaeffl er Technology Center (STC) da 
Schaeffl er Iberia, apresentou o programa TELOS, que permite 
a simulação elastohidrodinâmica para a otimização dos rola-
mentos para fusos.

No que se refere aos produtos, Ager Serna, engenheiro de 
vendas da zona norte da Schaeffl er Iberia, centrou-se nos 
Sistemas Mecatrónicos, incluindo as soluções em integração 
de sistemas mecânicos, combinações de rolamentos e acio-
namentos diretos e soluções otimizadas com funções integra-
das, como por exemplo com sistemas de medição.
As últimas otimizações em rolamentos para fusos foram apre-
sentadas por Roberto Somoza, engenheiro de aplicações do 
STC da Schaeffl er Iberia. Por sua vez, Miguel Ángel Jiménez, 
diretor-comercial da zona nordeste da Schaeffl er Iberia, na 
sua palestra intitulada “De Componentes a Sistemas”, enu-
merou os benefícios em termos de efi ciência energética que 
a utilização de sistemas eletromecânicos oferece em relação 
aos hidráulicos e pneumáticos, para além de salientar as 
vantagens da utilização de sistemas relativamente ao uso de 
componentes, apresentando diversas aplicações no âmbito 
da máquina-ferramenta. Sobre as Jornadas, Jiménez afi rmou 
“Estamos muito satisfeitos de que as nossas Jornadas conti-
nuem a ter uma grande afl uência de participantes e da ele-
vada resposta dos nossos clientes e colaboradores em cada 
edição. Desde o início, o nosso objetivo tem sido criar um 
espaço para partilhar experiências com outros profi ssionais 
e especialistas do sector, especialmente no complexo contex-
to atual. No que diz respeito às nossas soluções, as jornadas 
permitem-nos apresentar pormenorizadamente as últimas so-
luções da empresa e as vantagens que oferecem aos fabrican-
tes de máquinas. As novas soluções e otimizações de produto 
da Schaeffl er estão em linha com as exigências requeridas 
pelos nossos clientes para se tornarem mais competitivos: 
efi ciência energética, redução de tamanhos, soluções de vá-
rios componentes que facilitam a montagem e soluções com 
funções integradas”.
Albert Monera-Llorca, presidente da Divisão Industrial da 
Schaeffl er Iberia, encerrou o ato agradecendo a presença de 
todos os participantes, que seguidamente tiveram a oportuni-
dade de degustar pratos de cozinha experimental preparados 
pelos alunos do Basque Culinary Center (BBC).

A Schaeffl er com a formação
A colaboração com universidades técnicas e 
instituições sectoriais faz parte do compro-
misso da Schaeffl er com a investigação e o 
desenvolvimento de novas soluções. Com a 
escolha do Basque Culinary Center, o primeiro 
centro universitário em ciências gastronómi-
cas do mundo, a Schaeffl er Iberia optou desta 
vez por dar apoio à formação num âmbito mui-
to diferente do habitual, embora igualmente 
revolucionário. O jantar oferecido depois das 
intervenções técnicas foi integralmente pre-
parado pelos alunos e, fazendo jus à jornada, 
foi também um grande sucesso.
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ROLAMENTOS BIPARTIDOS 
AUTOCOMPENSADORES DE ROLOS FAG
A SOLUÇÃO PARA POUPAR TEMPO E CUSTOS GRAÇAS A UMA MONTAGEM 
SIMPLES E RÁPIDA

PARA MAIS INFORMAÇÕES, SOLICITE O CATÁLOGO WL43 165 OU VISITE  
WWW.SCHAEFFLER.PT.
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O
s rolamentos bipartidos auto-
compensadores de rolos FAG 
simplifi cam e reduzem o tempo 
necessário para a substituição, 

especialmente em áreas de difícil acesso, 
como é o caso dos eixos com múltiplos 
suportes. Num rolamento bipartido, o 
anel interior, o anel exterior e a gaiola de 
rolos estão divididos em duas partes que 
se unem através de parafusos. A utilização 
da versão bipartida destes rolamentos per-
mite eliminar diversos passos do processo 
durante a montagem e a desmontagem 
dos rolamentos. Assim, é possível reduzir 
consideravelmente os tempos de paragem 
e, consequentemente, obter uma impor-
tante poupança de custos. Vantagens 

■   montagem e desmontagem simples

■   elimina a desmontagem de engrenagens, acoplamentos e eixos de transmissão

■   evita a necessidade de alinhar o veio

Âmbito de aplicação 

■   condições hostis e agressivas

■   localizações de difícil acesso

■   Correias transportadoras e equipamentos de montagem

■   ventiladores e sopradores

■   misturadores e agitadores

Poupança

■   redução de custos de montagem

■   diminuição do tempo de paragem

■   custos de manutenção reduzidos

■   custos mínimos de operação 

Split spherical roller bearings

Costs savings through rapid bearing replacement at difficult to

access bearing locations

Conexao 
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SISTEMA DE SELEÇÃO E 
ASSISTÊNCIA DE PRODUTOS 
MEDIAS® INTERCHANGE

Passo 1
Introduza a designação do rolamento

Tem difi culdades com a pesquisa de equivalências? O Medias® Interchange oferece-lhe a solução. Através deste programa, pode 
encontrar a referência INA/FAG e o grau de equivalência simplesmente introduzindo a referência do outro fabricante. Desta forma 
tão simples, independentemente da marca de rolamentos utilizada, proporcionamos a designação equivalente da nossa gama 
INA/FAG.

O funcionamento é semelhante ao de um semáforo: o verde indica que o rolamento é completamente equivalente a um rolamento 
INA/FAG, o amarelo signifi ca que é equivalente sob determinadas condições e o vermelho indica que não é equivalente.

Em apenas dois passos, obterá a informação que necessita, visitando http://medias.schaeffl er.com

Passo 2

Obtenha a 

informação solicitada 

e o grau de 

equivalência
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O que é a AFM e qual é a sua missão e valores?
A AFM, Advanced Manufacturing Technologies, é a Associação Espanhola de Fabricantes 
de Máquinas-Ferramenta, Acessórios, Componentes e Ferramentas, que representa 
90% das empresas especializadas em máquinas-ferramenta e tecnologias avançadas 
de fabrico existentes em Espanha. Desde a sua implantação na China, trabalha a partir 
da sede localizada em San Sebastián para promover a internacionalização e, através 
da unidade tecnológica INVEMA, a inovação tecnológica das suas empresas associa-
das. A AFM defende e representa os interesses do sector fomentando as relações com 
instituições, associações profissionais e entidades afins, e especialmente as relações 
interempresariais. Oferece um vasto leque de serviços de valor acrescentado aos seus 
associados e faz parte das associações CECIMO (Associação Europeia da Indústria de 
Máquinas-Ferramenta) e ECTA (Associação Europeia de Ferramentas de Corte). Orga-
niza anualmente a Assembleia Geral de Sócios, de dois em dois anos o Congresso de 
Máquinas-Ferramenta e Tecnologias de Fabrico, e é coorganizador juntamente com o 
BEC da Bienal Espanhola de Máquina-Ferramenta, cuja próxima edição será realizada 
de 2 a 7 de junho deste ano.

Qual é o balanço do ano 2013 no que se refere ao sector e aos subsectores da má-
quina-ferramenta?
A situação global para a máquina-ferramenta não foi boa em 2013. O consumo mun-
dial diminuiu ligeiramente. Em comparação com o crescimento experimentado nos 
últimos anos, em 2013 a procura sofreu uma contração, a qual foi provocada funda-
mentalmente pela diminuição da procura proveniente da China, que já representa 

50% do mercado de máquinas-ferramenta, e pela notável deterioração do mercado indiano.
Por sua vez, o sector espanhol de máquinas-ferramenta apresenta bons níveis de atividade e, graças ao seu forte posicionamento 
e competitividade internacional, mantém o seu volume de negócio e emprego. Apesar disso, o recém-terminado 2013 foi um ano 
complexo. Depois de fechar um 2012 considerado bom em termos de captação, especialmente para o subsector de máquinas de 
deformação, em 2013 crescemos em faturação 5,6% (dados provisórios).

O sector de máquinas-ferramenta e tecnologias de fabrico faturou mais 5,6% em 2013, apesar de as encomendas terem registado 
uma queda de mais de 15%. Quais são as previsões para o ano 2014? Que sectores, aplicações e/ou mercados serão os motores 
de crescimento?
Iniciamos 2014 partindo de encomendas inferiores em 13% ao volume do passado ano nas mesmas datas, mas esperamos fechar 
este ano com uma faturação similar à de 2013. Confiamos em que, embora ainda se encontre nos níveis de 1992, a recuperação 
da procura nacional de máquinas-ferramenta situada em 65% no ano passado, após dois exercícios de quedas profundas, nos 
permita manter a faturação no nível de 2013.

Quais são os desafios tecnológicos que o sector enfrenta? Que características deveriam cumprir as máquinas e componentes para 
satisfazer as necessidades do mercado?
A Espanha é o terceiro produtor e o terceiro exportador da União Europeia, apenas superado pela Alemanha e Itália. E, na classifi-
cação mundial, somos o nono produtor e exportador. Alcançámos esta posição graças fundamentalmente à nossa flexibilidade de 
adaptação às necessidades de cada cliente, ou seja, à nossa capacidade para a personalização e adaptação aos processos e peças 
específicas de cada sector utilizador, e ao nosso nível tecnológico que nos permite competir no segmento médio-alto e alto da procu-
ra dos produtos que fabricamos. Portanto, já estamos a dar resposta às necessidades do mercado de forma satisfatória e crescente, 
e o que queremos é manter o alcançado e, se possível, aumentá-lo. Continuaremos a focar-nos em criar mais valor acrescentado, em 
muitos casos através de máquinas de alto desempenho e precisão para peças grandes e complexas. A nossa elevada capacidade 
de adaptação às necessidades específicas dos clientes, das suas aplicações e das suas peças, fez com que nos especializássemos 
na construção de máquinas que permitem maquinar peças de grandes dimensões e que devem ser projetadas à medida através do 
trabalho conjunto entre o fabricante e o cliente. Do mesmo modo, no âmbito das ferramentas, componentes ou acessórios, a nossa 
extensa trajetória em especialização foi uma das chaves da nossa competitividade.

José Ignacio Torrecilla 
José Ignacio Torrecilla, licenciado em Direito pela Uni-
versidade de Valladolid, exerceu como advogado, de 
1978 a 1999, num gabinete especializado em direito 
comercial estreitamente ligado ao sector da máquina-
ferramenta. Em 1999, ingressou na Goratu ocupando 
o cargo de diretor-geral adjunto e, em 2001, foi no-
meado diretor-geral, função que desempenhou até 
2010. Desde 2011, é diretor-executivo da Goratu e 
do Grupo Maherholding. No mesmo ano, foi nomeado 
presidente da AFM, associação que conta com 150 
empresas associadas e sócios colaboradores, uma 
equipa humana formada por 22 pessoas e escritórios 
em San Sebastián e Tianjin (China).      

ENTREvISTA com José Ignacio Torrecilla, presidente 
da Advanced Manufacturing Technologies (AFM).
“Continuaremos a focar-nos em criar mais valor acrescentado”

Conexao 
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SILÊNCIO! 
ESTAMOS A INvESTIGAR 
SABIA QUE A SCHAEFFLER FABRICA ROLAMENTOS QUE REDUZEM O NÍVEL DE 
RUÍDO EM ATÉ 50%?

No âmbito da tecnologia de acionamentos, os nossos 
clientes dão cada vez mais importância ao baixo atrito e 
ao funcionamento silencioso do sistema de componen-

tes, fatores que são também valorizados nos rolamentos para 
motores elétricos e em dispositivos que encontramos tanto 
em casa como no escritório.
A clara aposta da Schaeffl er em otimizar o funcionamento dos 
seus produtos, e desta forma satisfazer as necessidades mais 
exigentes do mercado, foi o fator-chave para investir nas novas 
instalações do Centro de Ensaios Acústicos, localizado dentro 
do Centro de Desenvolvimento Técnico em Herzogenaurach 
(Alemanha).
O novo equipamento, com o qual os engenheiros do Centro 
de Ensaios Acústicos já começaram a trabalhar, é composto 
por um banco para ensaios de testes acústicos equipado com 
a mais avançada tecnologia de medição e sistemas informáti-
cos de última geração, três salas de ensaios, sistemas de sen-
sores de som de alta qualidade, vibrometria, câmaras de alta 
velocidade e diversas ferramentas de cálculo e simulação.

Os engenheiros do Centro de Competência Acústica da Schaeffl er 
investigam sobre as origens dos ruídos nocivos, utilizando méto-
dos de análise de última geração, e fornecem indícios de onde e 
como o ruído é gerado e o que fazer para o eliminar.
Para isso, realizam ensaios de isolamento acústico e compor-
tamento vibratório no sistema de tração do veículo, bem como 
no chassis e nos seus componentes, nos fusos de esferas e no 
estabilizador. Além disso, os engenheiros examinam também 
casquilhos anti-fricção e rolamentos de formas construtivas e ti-
pos utilizados no fabrico de máquinas, aerogeradores e centrais 
hidroelétricas, bem como em tecnologia ferroviária, tecnologia 
médica e pequenos eletrodomésticos.
Desta forma, tanto o sector automóvel como os mais de 60 sec-
tores da indústria em que Schaeffl er está presente benefi ciam de 
todos os avanços experimentados no Centro de Ensaios Acústi-
cos, contribuindo para reafi rmar o compromisso com os nossos 
clientes, sob o lema “Juntos Movemos o Mundo”, nesta ocasião 
centrado no objetivo da otimização do ruído.

Análise de isolamento acústico e comportamento vibratório no rolamento de um pneu de 
automóvel numa sala anecoica. 

Até mesmo rolamentos de grandes dimensões com várias 
toneladas de peso podem ser analisados no Centro de 
Ensaios Acústicos, graças à utilização de um sistema de grua 
especialmente concebido para este fi m.



O PROBLEMA:
Com uma capacidade de produção de mais de trezentas 
mil toneladas anuais, a empresa tinha feito um grande 
investimento para a instalação de um novo redutor de tubos 
no seu principal redutor. Por razões desconhecidas, não era 
possível aumentar a velocidade da máquina acima de 80% 
da sua capacidade para os produtos mais importantes. 
Os níveis de vibração aumentaram exponencialmente e a 
qualidade do produto piorou. Tratava-se de um sistema 
muito complexo com quatro motores em tandem que 
constituíam a parte mais crítica.

O DESAFIO:
Fornecer ao cliente um diagnóstico sobre a origem 
da falha e oferecer possíveis soluções. Um primeiro 
exame realizado no redutor revelou que uma análise de 
vibrações não seria sufi ciente para avaliar as causas da 
falha.

A SOLUÇÃO: 
Os especialistas da Schaeffl er Iberia propuseram ao 
cliente a realização de uma análise modal e de resolução 
de problemas (análise de vibrações avançada) para 
identifi car a causa dos elevados níveis de vibrações. Após 
uma medição de oito horas e uma semana de análise, 
os especialistas da Schaeffl er detetaram como causa 
das vibrações uma falha nas bancadas dos motores. 
Para resolver o problema, recomendaram reforçar 
estas estruturas, reconstruindo também a placa base. 
Do mesmo modo, aconselharam ajustar a gama de 
velocidades dos motores tandem para evitar frequências 
de ressonâncias.

ANÁLISE DE CASOS DE SUCESSO: 
GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS 
ANÁLISE MODAL PARA OTIMIZAR A VELOCIDADE DE UM CONJUNTO REDUTOR

Sector:
Aço e metais não ferrosos

Informação técnica relativa à fábrica:

■  Conjunto redutor: trinta caixas com três rolos 

cada uma a 120º, com movimentos indepen-

dentes. 

■  Motores: oito motores com uma potência 

aproximada de 5200 kW, com velocidade 

variável de 700 a 2000 rpm.

■  Redutor: três caixas redutoras com um total 

de trinta eixos de saída 

Características técnicas da solução:

■  Fases da análise modal

 – Medição de vibrações

 – Medição transitória

 – Teste de impacto

 – Análise de espectros

 –  Resolução de problemas (análise de transitório, 
arranque-paragem)

 –  Análise de resposta de frequências (coerência, fase, 
modo vibratório)

Vantagens

Conhecer a causa da falha permitiu ao cliente tomar as medi-
das de correção necessárias. Desde então, as instalações do 
cliente têm funcionado permanentemente a plena capacidade, 
aumentando a produção em 20%.
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Poupança de custos: 155.500 €
Redução de custos gerados por paragens 
imprevistas

TOTAL: 100.000 €

Poupança por um possível 
dano/reparação do redutor 
e dos motores

TOTAL: 55.000 €

Conexao 
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C 
omo encarregado de manutenção 
de uma fábrica que produz tubos 
com soldadura e banda laminada, 

gostaria que me informassem se existe 
algum tipo de plano preditivo adaptável a 
este tipo de fábrica (com um processo de 
produção complexo, devido à velocidade e 
cargas variáveis) que nos permita melhorar 
a produtividade e reduzir os custos.

Resposta do STC:
O Schaeffl er Technology Center da Schaeffl er 
Iberia recomenda um projeto preditivo, 
com base em indicadores de desempenho 
KPI’s ou Key Performance Indicator, cen-
trado na monitorização de vibrações para 
componentes mecânicos e na termografi a 
para quadros elétricos.

Para a implantação desta ambiciosa estra-
tégia, colocamos à sua disposição a nossa 
equipa de especialistas que formarão o 
seu pessoal nas seguintes áreas:

■  medição e análise das vibrações para 
máquinas complexas e com alto nível de 
ruído.

■  técnicas de lubrifi cação, que permitirá 
que efetuem a sua própria manutenção, 
sem necessidade de contratar os ser-
viços de um profi ssional externo.

■  montagem e desmontagem de rola-
mentos, a fi m de reduzir o tempo de 
intervenção e por conseguinte a relação 
horas/homem.

A Schaeffl er Iberia conta com uma vasta 
experiência na implementação de projetos 

preditivos desta índole, também no caso 
de máquinas complexas de rotação lenta e 
alto nível de ruído que poderiam mascarar 
os defeitos difi cultando a sua deteção.

Após os resultados e a análise do plano 
preditivo, as ações corretivas geradas são 
integradas nas ordens de trabalho do sis-
tema de manutenção do cliente.

Em qualquer caso, podemos oferecer-lhe 
um plano personalizado e adaptado às 
suas necessidades, que lhe permitirá ren-
tabilizar o investimento realizado graças à 
redução de intervenções e à maior dispo-
nibilidade da instalação.

Schaeffl er Technology Center.
stc.es@schaeffl er.com

O Schaeffl er Technology Center 
responde às suas consultas 

O Schaeffl er Technology Center está ao seu dispor para resolver quaisquer dúvidas técnicas 
que possam surgir, tanto em relação a cálculos, manutenção e serviços como em qualquer 
aspeto relacionado com o portfólio de produtos das marcas INA e FAG.

MONITORIZAÇÃO COMPLETA 
DOS ROLAMENTOS
OS NOVOS DESENVOLVIMENTOS DA SCHAEFFLER PROPORCIONAM O EQUILÍBRIO 
PERFEITO ENTRE MONITORIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO

Massas lubrifi cantes Arcanol

Massas lubrifi cantes especiais para rolamentos

■   16 tipos diferentes

■   Desenvolvidas pelos especialistas da Schaeffl er e 
produzidas pelos melhores fabricantes do mundo

     ■   Testadas 100%

FAG GreaseCheck  

Sensor para monitorizar o estado da massa lubrifi cante

■   Controlo baseado na necessidade, sem exigências 
periódicas

■   Capacidade de prevenir avarias 
e problemas

■   Análise da massa 
lubrifi cante com os 
equipamentos em 
funcionamento

FAG Concept 8

Lubrifi cador com dispensador

■   Oito saídas programáveis de 
lubrifi cante

■   Pressão até 70 bar

■   Saídas térmicas que garantem o 
fornecimento a intervalos

■   Indicado para motores elétricos, 
máquinas-ferramenta, máquinas 
de impressão, aerogeradores e 
indústria alimentar

FAG SmartCheck 

Sensor inteligente para a monitorização online
■   Monitorização fi ável e compacta em tempo real de equipamentos e sistemas

■   Fácil instalação e funcionamento

■   Facilidade de integração em sistemas e estações de controlo
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