
Você sabe 
onde suas peças 
estiveram?
Fornecedores de reparos não autorizados 
podem trazer riscos inesperados.

A eficiência operacional geral pode ser comprometida  
quando a qualidade não é uma prioridade.

Falhas repetidas devido à qualidade inferior podem levar a:

• Aumento no custo de manutenção

• Redução da disponibilidade dos equipamentos

• Riscos de segurança desconhecidos

• Gastos com manutenção, reparos e operações (MRO) mais elevados

Escolher fornecedores abaixo do padrão pode expor você a um tempo de parada não programada 
significativo. Chegou a hora de proteger sua base instalada contra falhas de segurança com 
processos e peças certificados.

NO QUE DIZ RESPEITO À REMANUFATURA,  
NÃO COMPROMETA A QUALIDADE
Com mais de 110 anos de experiência como fabricante, você pode 
confiar na Rockwell Automation para fornecer reparos de qualidade 
quando precisar deles.

ANTES

DEPOIS
Seguimos um processo de 
remanufatura abrangente para 
ampliar a vida útil dos seus 
equipamentos Allen‑Bradley®

Ajudamos a  
minimizar riscos:
•  Usando componentes OEM 

e fornecedores confiáveis e 
verificados

•  Atualizando o firmware para a 
versão mais recente

•  Substituindo proativamente 
componentes gastos e 
antigos



Obtenha agora seu orçamento de reparo 
gratuitamente! 
Visite myrockwellautomation.com e navegue 
para “My Repairs” (Meus reparos) para criar um 
orçamento de reparo e fornecer informações 
detalhadas sobre a falha

Para obter mais informações sobre como a remanufatura 
pode melhorar sua produtividade, entre em contato com o 
distribuidor local Allen-Bradley autorizado ou escritório de 
vendas da Rockwell Automation ou visite:  
rok.auto/reman* Dados de clientes da Rockwell Automation

Aprimore a utilização de recursos com o aumento na 
confiabilidade e no tempo médio entre falhas
A qualidade é construída em cada etapa de nosso processo de remanufatura abrangente:
•  Implementamos alterações de engenharia com impacto na segurança, 

confiabilidade ou desempenho
•  Acesso a uma equipe internacional de engenharia e perícia técnica em nossos 

produtos
•  Capacidade para testes mais complexos como temperatura, choque, vibração 

ou umidade

Como fabricante dos produtos Allen-Bradley, somos o único prestador 
de serviço autorizado de componentes especificados pelo fabricante 
de equipamento original (OEM) para esses produtos. Pesquisas mostram 
que os produtos Allen-Bradley reparados por outras empresas podem 
aumentar três vezes mais a taxa de falha em comparação aos produtos 
remanufaturados pela Rockwell Automation.*

Um processo confiável de um fabricante de equipamento original confiável

ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

Mantém a garantia do produto novo

Invalida garantia do produto novo

Mantém histórico de qualidade permanentemente 
pelo número de série

Garantia do reparo cobre toda a unidade

Seguidos os procedimentos de reparo 
documentados pelo OEM

Substituição de peças originais do OEM

Atualizações do firmware que aprimoram o produto

Testes funcionais de acordo com as 
especificações do OEM

Opção de substituição imediata

Frete de devolução incluso no preço

Serviços disponíveis Reparo do concorrente
Serviços Rockwell Automation 

Remanufacturing

?
?

?
?

X

X

X
X
X

X

1336 Impact, 1336 Plus, Allen-Bradley, PanelView Plus e PowerFlex são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.

Copyright © 2019 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.

Publicação GMSR-SP003C-PT-P – Agosto de 2019

http://myrockwellautomation.com
http://rok.auto/reman

