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PREÂMBULO

A ROBOPLAN, distribuidor YASKAWA Robotics Division – Portugal apresenta, através do seu 
Departamento de Após-Venda, um novo programa global de serviços que visa disponibilizar 
aos seus clientes um conjunto de soluções para otimização das condições de produção do seu 
parque de robots.

O elevado grau de formação e experiência da sua equipa técnica, tanto nas diversas gerações 
de equipamentos, como nas variadas aplicações, permite garantir uma intervenção rápida e 
eficiente.

A qualidade genuína dos equipamentos e consumíveis MOTOMAN, associada à garantia de 
fábrica dos mesmos, garantem uma utilização robusta e fiável.

Distribuidor Robotics Division
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SERVIÇOS APÓS-VENDA DISPONÍVEIS

CONTRATO NON-STOP

- Fornecimento de todos os serviços com preços especiais.
- Manutenção Preventiva anual em todos os robots em contrato.
- Manutenção Corretiva com agendamento prioritário.
- Apoio telefónico a clientes com contrato de modo a minimizar o tempo de paragem dos robots.
- Reparação de Componentes.
- Retrofiting de robots.
- Reposicionamento de células robotizadas.
- Programação de células robotizadas.
- Formação dedicada à operação/programação de células robotizadas.
- Fornecimento de peças de reposição.
- Fornecimento de consumíveis/spares.

O Contrato de Manutenção, prevê os seguintes benefícios:

- Intervenção de Manutenção Preventiva anual a todos os robots em contrato, incluindo mão de 
obra, fornecimento de baterias e produtos lubrificantes (exclui qualquer equipamento de 
reposição, estadias e deslocações dos técnicos).
- Elaboração de um relatório individual da intervenção de Manutenção Preventiva realizada e 
identificação de eventuais necessidades de Manutenção Corretiva.

Serviço de apoio técnico telefónico, em dias úteis das 08h00 às 20h00.
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CONTRATO NON-STOP

Operações a efetuar durante a Manutenção Preventiva:

- Substituição anual das baterias e produtos lubrificantes nos robots em funcionamento a “2 ou 
mais turnos”. No caso da utilização ser a “1 Turno”, a substituição será efetuada a cada dois anos 
(anos ímpares). Nos restantes anos (pares), será feita uma análise ao robot e caso seja 
necessário, substituem-se as baterias e/ou produtos lubrificantes.
- Recolha e reciclagem de lubrificantes e baterias em fim de vida.
- Limpeza e verificação do estado geral do robot, incluindo elaboração de um relatório individual 
da intervenção.
- Verificação e reaperto das ligações elétricas do controlador.
- Limpeza dos equipamentos de ventilação/refrigeração do controlador.
- Backup de programação do robot, caso o equipamento o permita. Será efetuada uma gestão 
dos backups pela ROBOPLAN, para rápida resolução de futuras paragens do robot por avaria.
- Teste do robot em modo manual e automático.

Esta manutenção não inclui o serviço de manutenção aos equipamentos de processo que deve 
ser efetuado com periodicidade mensal.

RESUMO

- Este contrato assegura a prestação de serviços Após-Venda em condições preferenciais e a um 
custo otimizado.
- O Contrato de Manutenção ROBOPLAN NONSTOP pressupõe renovação automática do mesmo.
- Desconto de 10% em consumíveis/spares.
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