
Soluções na produção óp�ca.

REFORMA GARANTIDA CMsa�sloh

SUA MÁQUINA TÓRICA NOVA... DE NOVO.



CARACTERÍSTICAS:

BENEFÍCIOS:

                         

MAIS INFORMAÇÕES:
Hélio Vieira
(24) 9 8114-1099 | (24) 2233-8658
helio.vieira@sa�sloh.com
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Como funciona a Reforma ou manutenção?
O equipamento é enviado para a CMsa�sloh e o cliente decide a melhor opção de reforma, em termos de 
custo-bene�cio, de acordo com os pacotes abaixo:

•  Limpeza completa de 
    componentes e gabinete;
•  Reforma de todos os 
    mecanismos e mancais;
•  Alinhamento/calibração;
•  Garan�a de 3 meses no reparo.

Intermediário:
•  Limpeza completa de 
    componentes;
•  Pintura das peças e gabinete;
•  Reforma de todos os 
    mecanismos e mancais;
•  Alinhamento/calibração;
•  Garan�a de 6 meses no reparo.

Avançado:

Máquinas disponíveis para reparo/manutenção preven�va LINHA TÓRICA:
•  CM 6200D, CM 9300, CM 9100, Micro-blocker, CM 7400, CM 7500, CM 8500 e CM 9500

Reparo de Peças na CMsa�sloh:
•  Geradores: CM 8500, CM 9500 e CM 9500L*
    CNC, Mancal da lente, Mancal da ferramenta e Caixa OMA
•  Cilíndricas: CM 7400 e CM 7500
    Mecanismos Oscilatórios, Mancais: universal, redutor, conduzido e condutor e Painel de membrana

•  Limpeza básica;
•  Reforma de todos os 
    mecanismos e mancais;
•  Alinhamento/calibração;
•  Garan�a de 3 meses no reparo.

Básico: 

•  Maior tempo de vida ú�l de seus equipamentos;
•  Maior estabilidade em processos e produção;
•  Diminuição de riscos de parada emergencial;
•  Serviço especializado e peças originais CMsa�sloh;
•  Garan�a de peças** e serviços;
•  Seu equipamento como novo.

* Outras máquinas sob consulta

** Peças subs�tuidas durante a manutenção

CONTATO
                  

  
 

  

Vendas      Serviços

Fone: +55 11 5930 8600 +55 11 2930 8600 - (opção 2)

Email: info.br@sa�sloh.com service.latam@sa�sloh.com

www.sa�sloh.com.br

Brasil 

Sa�sloh Brasil
Alameda Tocan�ns, 350 
Alphaville Industrial 
Lojas 9 e 10 - Barueri/SP 
CEP - 06455-020
Brasil
Telefone: +55 11 2930 8600
E-mail: info.br@sa�sloh.com

www.sa�sloh.com.br


