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© 2022 ARBURG GmbH + Co KG | Todos os dados, assim como a informação técnica foram 
completados com todo o cuidado. Porém não oferecemos nenhuma garantía sobre a exatidão 
da mesma. As imagens e as informações podem diferenciar do estado da máquina na sus 
entrega. Na instalação e no funcionamento da máquina referida, somente será determinante o 
manual de serviço do modelo correspondente.

SERVIÇO DE ASSIS-
TÊNCIA TÉCNICA
ARBURG EM PORTUGAL
A vantagem decisiva para uma  
perfeita produção de moldação por injeção

Aceder à nossa mediateca: 
aprofundando,  

cativando, divertindo.

SEGURANÇA COM CARIMBO E CERTIFICADO

// ARBURG tem disponível um contrato de inspeção para revisões de máquinas com intervalos de 12 ou 24 meses. Uma capaci-

dade de funcionamento comprovada e certificada resulta numa redução do tempo de interrupção e num menor desgaste das 

máquinas. Com a manutenção preventiva que também significa preservação do valor das maquinas pode-se planear melhor 

a produção. Os resultados e os valores medidos em cada inspeção são registados de forma eletrônica e inalterável no livro de 

controlo - (com até cinco ciclos de controlo seguidos). ARBURG entrega um carimbo e o certificado. Isso significa para Si: Alta 

disponibilidade de máquinas e uma qualidade constante na produção. \\

ARBURG S.A. - SUCURSAL
Delegação Técnica ATC

Estrada do Pero Neto, 124A
PT 2430-403 Marinha Grande

Tel: +351 918 610 301
portugal@arburg.com

ARBURG.SA - SUCURSAL
Rua Eng. Ferreira Dias. 

884 - 2º Sala A/D
4100-246 Porto

Tel: 00 351 220 963 717
portugal@arburg.com

VIGO

PORTO

LEIRIA

TÉCNICOS DE SERVIÇO

Conexão direta e gratuita ao centro
de serviço de assistência técnica:
De segunda a sexta das 8:30 às 17:30 h

+351 / 220 963 717Lisbon
Portalegre

HOTLINE DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Serviço Allround: Técnicos de serviço qualificados e preparados 
para uma ajuda rápida e direta na sua própria empresa.

Calibrações periódicas:
para uma maior reprodutividade 
das ALLROUNDER.

Serviço Allround ARBURG

Os contratos podem ser solicitados diretamente através  

do nosso serviço de assistência técnica de ARBURG 

em Portugal. Com o nosso serviço hotline em Portugal 

oferecemos assistência telefónica para todos os clientes 

durante o horário comercial. 

Gestão do óleo

O óleo hidráulico pode ser facilmente contaminado por 

ar, água ou matéria sólida. Sobretudo a contaminação 

por matéria sólida resulta em desgastes por abrasão e 

pode provocar danos consideráveis nas superfícies dos 

componentes hidráulicos. O resultado pode ser regulação 

inexata, fugas vazamento de óleo e perda de rendimento 

ou redução do tempo de vida dos componentes. O 

objectivo da gestão do óleo é evitar essas contaminações 

para aumentar a disponibilidade, a confiabilidade e assim 

a eficiência da máquina de injeção. Nossa equipa técnica 

está disponível para qualquer esclarecimento:  

service_spain@arburg.com

Servicios adicionales

Em conjunto com a calibração básica são possíveis 

outros serviços adicionais - com ou sem registo de  

valores reais - como:

• Calibração de medições de curso

• Comprovação dos paralelismos das placas do molde

• Calibração da temperatura cilindro / molde

• Comprovação da pressão interior do molde

• Calibração das válvulas adicionais de regulação

• Inspeção geral

• Controlo de segurança

• Análise do óleo

• Registo geral dos valores reais

• Multilift

• Thermolift 100-2

 

Os serviços adicionais, que não estão incluídos no  

contrato de inspeção são feitos por ARBURG de  

acordo com o cliente.

Contrato de inspeção ARBURG

Com intervalos de 12 ou 24 meses o contrato de  

inspeção ARBURG consiste num ajuste básico dos parâ-

metros mais importantes. como os seguintes ajustes: 

• Bomba

• Pressão e velocidade de injecção

• Pressão dinâmica

• Medição do curso do fuso

• Número de rotações de dosificação

• Pressão de manutenção

 

As inspeções realizam-se com aparelhos de controlo 

ARBURG de acordo com a norma ISO 9001. Recomen-

da-se a revisão de acordo com a norma ISO 9000, IATF 

16949 respetivamente FDA.

CONTATO
service_spain@arburg.com


