Centro de formação móvel 2.0
Mesmo em tempos difíceis, pode contar connosco.
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Formação flexível nas suas instalações
Sobretudo em circunstâncias especiais, como por exemplo
restrições de viagens, o Berndorf Band Group está pronto
a oferecer-lhe o melhor suporte possível no local. Por este
motivo, o centro de formação móvel do Berndorf Band
Group foi atualizado com as mais recentes tecnologias
e está preparado para o uso mundial. Tornamos a sua
formação tão fácil e cómoda quanto possível. Para
uma sessão com o centro de formação móvel 2.0, os
especialistas da Berndorf visitam-no nas suas instalações,
com todo o equipamento e materiais necessários. Apenas
precisa de disponibilizar uma divisão, eletricidade e gases
técnicos, e a formação pode começar.

AS SUAS VANTAGENS:
» Formação direcionada para os seus colaboradores, para que possam detetar danos numa fase
inicial e solucioná-los rapidamente
» Os especialistas Berndorf estão disponíveis no local para responder a quaisquer perguntas que possa ter
» Não serão atribuídos vistos, despesas de viagem, alojamento ou alimentação aos colaboradores
que vão receber formação
» Implementação direta dos conteúdos aprendidos sobre as suas telas de aço.
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Experiência prática
com os especialistas Berndorf
Graças aos anos de desenvolvimento, podem ser, agora,
apresentadas simulações ainda mais realistas com o
centro de formação móvel do Berndorf Band Group. O
design compacto, combinado com um sistema sofisticado
de tensionamento da tela, oferece a possibilidade de
realizar formações sobre telas de aço para até dois
colaboradores nas suas instalações. Assim, os cursos
de formação podem ser realizados no ambiente familiar
dos colaboradores. Além disso, o formador da Berndorf
pode responder diretamente a questões relacionadas com
problemas práticos da sua produção. Além da formação
prática, os nossos formadores certificados também darão
aulas teóricas durante a formação. A formação Berndorf é
concluída com um certificado de participação.
Depois de um curso de formação do Berndorf Band Group
com o centro de formação móvel 2.0, os participantes
saberão reparar pequenos danos e ganharão as
competências necessárias para reconhecer e avaliar os
fatores de risco para danos nas telas numa fase inicial.

O conhecimento recentemente adquirido ajuda a evitar
maiores danos e longos tempos de inatividade. A
formação inclui os seguintes tópicos:
» Reparar mossas e deformações
» Reparar arranhões e cortes
» Inserir remendos e trapezóides
» Soldar fendas
» Inserir correias em V
» Reparar arestas de telas de aço danificadas
» Técnicas de medição: medir danos antes, durante e
depois de uma reparação
» Testagem de várias ferramentas de serviços
desenvolvidos pela Berndorf
» Ferramenta de reparação e mais aplicações a pedido
Os bem-sucedidos Dias Técnicos da Berndorf, que já
existem há anos, podem ser facilmente combinados
e reservados com o centro de formação móvel.
Os especialistas da Berndorf partilham os seus
conhecimentos sobre a sua aplicação da tela de aço
numa parte teórica informativa. A seguir, pode colocar
em prática os seus conhecimentos teóricos no centro de
formação móvel.
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Se preferir formações localmente, pode, ainda, visitar-nos
num dos nossos centros de formação por todo o mundo.
Contacte o seu especialista do Berndorf Band Group para
que este o ajude a escolher a melhor solução.

A nossa rede mundial de vendas e serviços, disponível em
www.berndorfband-group.com
Nippon Belting Co., Ltd.
1-24-6, Kanda Suda-cho
Chiyoda-ku 101-0041,
Tokyo, Japan
T: +81 03 3257 3050
E: toiawase@nippon-belting.com

Berndorf Belt Technology, Inc./
SBS Steel Belt Systems USA, Inc.
59 Prairie Parkway
Gilberts, Illinois 60136, USA
T: +1 847 841 330 0
E: sales@berndorf-usa.com

Berndorf
Sondermaschinenbau GmbH
Leobersdorfer Strasse 26
2560 Berndorf, Austria
T: +43 2672 835 700
E: office@berndorf-bsg.at

Berndorf Steel Belt
Systems Ltd., Co.
#15, Bodeum 2-ro
Seo-gu, 22664 Incheon,
South Korea
T : +82 328 160 432
E: bsbs@berndorf.co.kr

Berndorf Band
Latinoamerica S.A.S.
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Barrio las Brisas, Sabaneta
Antioquia, Colombia
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E: office@berndorf-lat.com

Beijing Berndorf Technology
Development China Co., Ltd.
No 17, Xinggu West RD,
Xinggu Economic &
Development Zone, Pinggu
101200 Beijing, China
T: +86 108 072 390 1
E: sales@berndorf.com.cn

Berndorf Band GmbH
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T: +43 2672 800 0
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Berndorf Band
Engineering GmbH
Leobersdorfer Strasse 26
2560 Berndorf, Austria
T: +43 2672 800 0
E: engineering@berndorf.co.at
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