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Sem uma solução de Manutenção...

• … Engrenagens desgastas prematuramente se não forem 
devidamente lubrifi cadas

• … Componentes desgastados afetão signifi cativamente a 
precisão da ferramenta

• … Garantia da qualidade do processo de montagem é perdida

• … A escolha de investir em alta tecnologia de aperto torna-se 
uma escolha inefi caz

Soluções em Manutenção
Foco na confi abilidade das ferramentas

Transdutor

Engrenagem 
angular

Custo Total de Propriedade Serviço conduzido por KPIs

Suporte à produção
Aumento do desenvolvimento do processo de montagem 

Contate seu representante de vendas local para maiores informações

Visit us at www.desoutter tools.com/tools/service

Basic Care
Aumento do desem-
penho das ferramentas

Smart Care
Velocidade no 
processo de reparo

Peace Of Mind
Você focado no 
seu negócio

Manutenções preventivas
em laboratório 
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Manutenção Preventiva peças 
de desgaste incluídas
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de desgaste incluídas

Manutenção Preventiva peças 
de desgaste incluídas

Calibração Calibração Calibração 
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Reparo no local _ Reparo no local _ Reparo no local
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Suporte a produção no local _ Suporte a produção no local _ Suporte a produção no local 

 Basic Care benefícios
•  Orçamento de manutenção previsivel 
•  Cuidado completo dos equipamentos 
• Fluxo de reparo efi ciênte

 Smart Care benefícios
• Otimização do tempo de atividade
• Menor tempo de Turn Around Time
• Apoio rápido no local (solução de problemas)
•  Concentra seus esforços em seu negócio principal

•  Garantia da confi abilidade da ferramenta e 
qualidade da montagem

•  Reduz tempo de ferramenta paradas
(maior disponibilidade)

• Minimiza o risco de parada de produção
•  Ciclo de vida mais longo da ferramenta em 

menores custos de reparo
• Reduz o custo total de propriedade

BENEFÍCIOS Preço Fixo BENEFÍCIOS Preço FixoBENEFÍCIOS Preço Fixo

Tempo 

Área de redução 
de custo potencial

Custo

Smart Care

TCO com Tool Care

Custo de Propriedade
• Paradas não planejadas
• Baixa produção
• Atrasos
• Problemas na qualidade
• Garantia 
• Retrabalho 
• Recall
• Alto custo de reparo
• Fluxo de reparo inefi ciente

TCO sem Tool Care

•  Programação otimizada (maior produtividade)
• Implementação da Manutenção Preventiva
•  Analise de causa raiz
•  Identifi ca gaps de competência

BENEFÍCIOS
• Rápido tempo de resposta do suporte técnico 
•  Solução de problemas no local (minimiza envio

de equipamentos para reparo)
• Aumenta o tempo de atividade do equipamento
• Reduz o custo total de propriedade
• Identifi ca oportunidades de melhora do processo 

BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS
•  Aumenta o conhecimento do cliente na solução

de problemas 
•  Autonomia para resolver questões técnicas menos 

complexas 
•  Recuperação mais rápida de produção

(aumento de tempo de atividade)
•  Validação remota de qualquer solução antes

de implementação
•  Melhor comunicação técnica com os nossos técnicos 

Desoutter Tool Care

Suporte Remoto

Desoutter serviço remoto (via telefone ou conexão 
CVI3 controlador) permite o diagnóstico mais rápido 
de problemas e suporte mais efi ciente

Técnicos no local
Os nossos técnicos de campo certifi cados 
estão à sua disposição para apoiá-lo com 
a resolução de questões no local ou 
ajudar na identifi cação de oportunidades 
de melhoria de processos

Validação da 
Performance (VP)
Tem como objetivo identifi car oportunidades 
de melhorias e prever eventuais problemas, 
garantindo o desempenho do sistema de 
montagem em condições de produção total

Treinamento Certifi cado
Desenvolver o seu conhecimento sobre 
técnicas de resolução de problemas 
técnicos e de montagem e melhorar a 
interação com os nossos técnicos ao usar 
o serviço remoto

Relatório de Validação
de Performace

PRODUCTS

Results collected between 2015/10/01 and 2015/11/30

EAD32-900
CVI3 Vision

587462564
15AB15429

Customer: XylFex Station #1

Gaussian distribution

Reject Reports Trend

User info pareto

Effi ciency Gap Analysis

Conclusion

Relatório de Validação
de Performace

*Todas as peças incluídas (exceto em de abuso ou mau uso da ferramenta)




