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Anuncio de descontinuidade da tecnologia de propulsão do fornecedor Indramat GmbH

Prezados Senhores
Vimos por este meio anunciar a descontinuidade dos
componentes da Indramat que adquiriu juntamente com a
máquina de soldadura de resistência Schlatter.
Os nossos sistemas e máquinas foram equipados, durante mais
de duas décadas, com a tecnologia de propulsão do fabricante
Indramat GmbH.
No entanto o fornecedor anunciou a descontinuidade de parte da linha de produtos até
31 de Dezembro de 2011. O fornecimento de peças e a possibilidade de reparação estão garantidos
até à data indicada.
Com esta carta informamos quais os componentes que vão ser descontinuados e, como poderá
futuramente, como utilizador de um equipamento afectado, manter a segurança de produção do seu
equipamento de soldadura.
Os seguintes produtos serão descontinuados:
•
•
•
•
•

Alimentador
Regulador
Servomotores
Comandos
Acessórios

TVD, TVM
DDS, TDM, DKC1.1/11.1
MAC, MDD
CLC, CLM
MOD, NAM1.3, TCM, TBM, CZ

1
Produtos sucessores
A quantidade de componentes descontinuados e a combinação das peças de construção num
equipamento é que determinam a possibilidade para soluções alternativas. As variantes vão desde a
simples substituição da tecnologia de propulsão usada até então pela actual tecnologia de propulsão
digital (IndraDrive) até à troca de toda a unidade de accionamento (alimentador, regulador, servomotor,
comando e se necessário os acessórios). Nós teremos todo gosto em lhe proporcionar uma solução
adequada.

2
Medidas
Por favor verifique os equipamentos e máquinas que se encontram na sua empresa quanto à
necessidade. O nosso apoio a clientes irá ajuda-lo. Teremos todo gosto em lhe apresentar uma
proposta mediante os seus desejos e necessidades. Também se pode dirigir a nós com o formulário de
contacto anexado.
3
Substituição por técnicos de serviço da Schlatter
A troca de componentes é efectuada num curto espaço de tempo pelos nossos técnicos de serviço
qualificados. Assim é garantido que o tempo de inactividade do equipamento seja reduzido ao mínimo
e o funcionamento, após a montagem, ocorra correctamente.
Estamos sempre disponíveis se necessitar de informações adicionais.
Para um pedido de proposta ou encomenda dirija-se ao nosso apoio a clientes através dos seguintes
contactos: T +41 (0)44 732 74 20, Fax para F +41 (0)44 732 71 20 ou via correio electrónico para
service@schlattergroup.com.
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