Serviços bernfixx® da Berndorf

Seu parceiro global de serviços para suas
necessidades de fitas de aço

Manutenção contínua
Para garantir a produtividade de nossos clientes, o Berndorf Band Group oferece uma
abrangente linha de serviços, além de equipamentos e dispositivos inovadores para
manutenção, concentrando-se na fita de aço como elemento da marca de qualidade
bernfixx®. Com atuação mundial, a rede de serviços da empresa realiza trabalhos como
instalação, reparo, inspeção e manutenção de fitas de aço e treinamentos sobre todos os
tipos de fita.

“Nossos métodos inovadores e técnicos de manutenção altamente
qualificados nos permitem garantir a satisfação dos clientes em todo o
mundo.”

Destaques

Dietmar Hödl
Chefe de Serviços Berndorf Band GmbH
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Equipamentos para manutenção de alta
qualidade da Berndorf
Com o objetivo de realizar a instalação e reparo de fitas de aço nas dependências do cliente,
a empresa usa equipamentos para manutenção inovadores e especialmente projetados que
refletem o conhecimento acumulado dos experientes engenheiros e técnicos que trabalham
no Berndorf Band Group. O objetivo principal dessa abordagem é completar as instalações
e reparos de forma pontual e com a mais alta qualidade, garantindo ótima produtividade.

Dispositivo magnético de fixação
O Berndorf Band Group desenvolveu um dispositivo
magnético de fixação especial como forma de produzir
fitas de aço de alta qualidade sem nenhuma falha
ou afastamento, por meio de soldagem contínua,
com espessura de 3,5 mm, para uso na indústria
madeireira. Esse poderoso sistema de fixação
permite soldagem sem afastamento até mesmo em
fitas de aço ligeiramente deformadas.

Ferramenta de reparos locais
A ferramenta de reparos locais pode ser usada
para recortar partes danificadas das fitas de aço,
com diâmetros de até 400 mm, de maneira rápida
e fácil. Os insertos circulares, também conhecidos
como reparos ou remendos, são incorporados
à fita de aço com qualidade superior pela
aplicação de inovadores processos de soldagem.
A ferramenta de reparos locais projetada pelo
Berndorf Band Group revolucionou as opções de
reparo de fitas de aço, especialmente na indústria
madeireira.

Dispositivo mecânico de fixação
O

dispositivo

mecânico

de

fixação

testado

e

comprovado permite a soldagem contínua de fitas
de aço com espessura de 2,3 mm sem lacunas ou
afastamento, mostrando-se indicado para todos os
segmentos. Os desvios de planeza e espessura são
reduzidos ao mínimo, preservando o máximo de
estabilidade.

Ferramenta de manutenção e reparo de bordas
de fita
A ferramenta de manutenção e reparo de bordas é usada para
restaurar uma geometria específica de borda de fita e evitar
trincas posteriores nas bordas de fitas de aço. Desta forma, a
ferramenta ajuda a prolongar a vida útil da fita de aço.

Dispositivo de colagem a quente
A

ferramenta

recomendada

para

reparos

em

correias trapezoidais danificadas ou desgastadas
nas instalações do cliente é o dispositivo de colagem
a quente fabricado pelo Berndorf Band Group. Em
combinação com o adesivo especial também feito
pela empresa, o dispositivo produz uma colagem
extremamente forte na fita de aço.

Equipamentos de jateamento de granalha de
alta potência
As curvaturas transversais nas fitas de aço representam
um desafio especial em virtude das elevadas tensões na
área das bordas das fitas. No entanto, esse desafio agora
pode ser enfrentado com o equipamento de jateamento
de granalha de alta potência desenvolvido pelo Berndorf
Band Group, que permite uma redução considerável da
deformação – na maioria dos casos, até mesmo quando
a produção estiver a pleno vapor.

Kits de reparo
Recomendamos a todos os clientes que disponham de um jogo completo de ferramentas no
local para que possam realizar reparos manuais simples. O kit de reparo inclui as ferramentas
e dispositivos necessários para execução de todos os reparos manuais comuns em fitas
de aço. Como vantagem adicional, o kit pode ser combinado com outros equipamentos
fornecidos pelo Berndorf Band Group, como dispositivos de fixação, a ferramenta de reparos
locais ou dispositivos de corte e soldagem.

Dispositivo de corte e soldagem
O Berndorf Band Group desenvolveu esse dispositivo
especialmente para fitas de aço usadas na indústria de
chocolate. Leve e compacto, esse dispositivo de corte e
soldagem é capaz de processar fitas de aço com largura e
espessura máximas de 500 e 0,8 mm, respectivamente,
mesmo a alturas vertiginosas. O uso de um disco de corte
de alta precisão elimina a necessidade de retrabalho das
bordas de soldagem. Além disso, batentes minimizam o
risco de erros na operação de corte. Grandes fabricantes
da indústria de chocolate confiam nesse dispositivo
fabricado pelo Berndorf Band Group há muitos anos.

Medições 3D de alta precisão
A equipe qualificada do Berndorf Band Group utiliza o rastreador
a laser FARO® Vantage Laser Tracker para obter medidas exatas
de máquinas e peças de máquinas. Assegurando precisão de até
15 μm (0,0006") nas medições, esse instrumento de medição
de alta precisão é capaz de escanear objetos a distâncias de até
80 metros. Esse método de medição possibilita rápida identificação
de qualquer problema causado por máquinas ajustadas de forma
inadequada ou desgaste em peças, o que pode danificar a fita de
aço. Caso resultem em providências adequadas, essas medidas irão
aumentar a vida útil da fita.
FARO® e o logotipo da FARO são marcas registradas da FARO Technologies Inc.

*

Seminário de treinamento: Conhecimentos sobre fitas
de aço em primeira mão
Na maioria dos casos, é de extrema importância que os danos em fitas de aço sejam
reparados rapidamente. Para aproveitar ao máximo o tempo até a chegada de nossos
técnicos de manutenção altamente qualificados, o Berndorf Band Group oferece seminários
de treinamento em função das necessidades específicas do cliente e das fitas de aço que
utilizam. Os clientes interessados nesses procedimentos de treinamento podem frequentar
nossos centros de treinamento na Áustria, Tailândia e Brasil e aproveitar o treinamento
prático em condições reais. Com foco principal em reparos manuais básicos, o treinamento
também inclui sessões especiais sobre os equipamentos para manutenção fornecidos
pelo Berndorf Band Group. Os participantes que completarem com sucesso essas sessões
receberão um certificado ao final do treinamento.

Centro de treinamento móvel para uma maior flexibilidade
Os clientes que preferem que as sessões de treinamento sejam realizadas em seu local
podem desfrutar do centro de treinamento móvel de nossa empresa. Ele oferece três
estações de trabalho totalmente equipadas e tem como opcional uma seção para fixação
de uma fita. Esse equipamento permite que o participante treine em condições reais. Em
termos de qualidade, não há diferença entre os seminários de treinamento móvel e as
sessões oferecidas em nosso centro de treinamento.

“Foi sem dúvidas o melhor treinamento prático
de que já participei. Meus parabéns à Berndorf
e à equipe de especialistas responsável pelos
treinamentos”

Destaques

Vital Braekers
Gerente de Engenharia, Norbord NV
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