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TOOL CARE
CALIBRAÇÕES

Desgastes, alterações no processo 
de montagem ou até o ambiente de 
uso da ferramenta podem interferir 

na força de união das juntas

Calibração é a 
chave para...

Benefícios
   Redução dos retrabalhos

   Redução dos riscos de “Falso OK”

   Conformidade com os padrões ISO

   Permite evidências para questões de 
responsabilidades legais

Aumentar sua Produtividade
com Alta Qualidade

Um processo de montagem
seguro e rastreável

Calibrações de Ferramentas

Obtenha a mais alta qualidade

   Padrão global de certificados

   Planos customizados sob 
demanda

   Atendimento no cliente ou no 
laboratório Desoutter

   Rastreabilidade de acordo com os padrões 
nacionais INMETRO

   Certificados disponíveis 24/7 por até 10 anos

   Lembretes e avisos para planejar suas próximas 
calibrações

POR QUE 
ESCOLHER A 
DESOUTTER?

   Nossos laboratórios são 
reconhecidos pelo INMETRO 
e ILAC*

   Nossos técnicos são 
qualificados e regularmente 
treinados

   Utilizamos as ferramentas 
certas, o processo à prova 
de erros e os respectivos 
softwares

   Seus certificados estão 
disponíveis 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, em 
qualquer dispositivo

   Nós lembramos você sobre 
as datas de vencimento das 
calibrações

* ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation): acordo assinado por quase todos os países industrializados.
Os certificados de laboratórios credenciados dos estados membros são reconhecidos por outros países membros da ILAC.

Calibração Acreditada
Segurança e rastreabilidade do 
seu processo de aperto

   Ampla faixa de torque: de 0,05Nm a 
2000Nm

   Acreditações reconhecidas pelo 
INMETRO e ILAC*

   Conformidade com os padrões ISO e 
IEC 17025

   Medição de incerteza

   Calibração e ajustes dos 
equipamentos

   Certificados disponíveis 24/7 por até 
10 anos

   Lembretes e avisos para planejar 
suas próximas calibrações

Visite nosso website www.desouttertools.com.br/servico

OBTENHA AINDA MAIS DOS SERVIÇOS DESOUTTER

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SERVIÇOS SOB DEMANDA

SMART START PRODUCTION BOOST

Start-up
Um equipamento de qualidade, como por 
exemplo o Delta Cart ou o WLAN Delta 
Wrench, requer uma configuração sólida para 
atender às suas necessidades em termos de 
rastreabilidade e à prova de erros.

Performance Validation
Detecta potenciais resultados “Falso OK” e 
sugere recomendações para otimizar o processo 
de aperto.

TMSS 
Track My Service Status

Verifique o status e validade da sua calibração 
online, faça o download do certificado e obtenha 
dados importantes sobre a manutenção de suas 
ferramentas.

Uma gama de planos de cobertura para aumentar a 
disponibilidade de suas ferramentas, reduzindo a frequência 
de quebras e aumentando a vida útil.

Basic Care
Plano focado em manutenções preventivas e 
calibrações

Peace of Mind
Smart Care + Atendimento e suporte ativo com 
frequência fixa no cliente e em workshop

Smart Care
Basic Care + Manutenções otimizadas com troca 
de peças e reparos

TOOL CARE

CALIBRAÇÕES DESOUTTER

MANUTENÇÃO DE SUAS FERRAMENTAS

REDUÇÃO DE QUEBRAS VIDA ÚTIL PROLONGADA

VIDA ÚTIL
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