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A nossa missão

O objetivo da Schaeffler é oferecer a máxima informação 
sobre rolamentos e serviços complementares, para propor-
cionar aos nossos clientes a máxima rentabilidade em apli-
cações e projetos.

Juntos transformamos os desafios em 
oportunidades

O Schaeffler Technology Center da Schaeffler Iberia, centro 
tecnológico local que faz parte da rede internacional com 
mais de mil especialistas em produtos e serviços, conta com 
uma larga experiência tanto no âmbito da formação como no 
dos serviços relacionados com o ciclo de vida do rolamento: 
da montagem ao recondicionamento. Tudo isso com uma as-
sistência técnica presente durante todas as fases e proces-
sos, para fornecer aos nossos clientes um serviço integral.

FORMAÇÃO E SERVIÇOS GRUPO SCHAEFFLER

Vantagens

•  Os nossos clientes beneficiam da experiência 
global e do know-how de um líder na área de 
rolamentos.

•  Oferecemos um serviço integral que satisfaz todos 
os requisitos necessários durante o ciclo de vida 
completo do rolamento.

•  Contamos com profissionais com vasta experiên-
cia em trabalho de campo.

•  Oferecemos cursos de formação específicos, de 
acordo com as necessidades de clientes, sectores 
e aplicações.
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Programas padronizados e personalizados

A Schaeffler Iberia oferece regularmente formações padroni-
zadas sobre rolamentos e serviços, bem como formações es-
pecíficas de acordo com o sector e/ou âmbito de aplicação. 
Após a conclusão dos cursos, os participantes recebem um 
certificado de presença que atesta a formação realizada.

Os cursos são realizados no centro de trabalho de Sant Just 
Desvern, podendo também ser efetuados, a pedido, nas ins-
talações do cliente.

Graças à nossa vasta experiência no campo dos rolamen-
tos, podemos transformar as nossas formações standard em 
programas personalizados e adaptados às necessidades de 
cada cliente.

Formação

Ref. Curso de Formação Local Duração Requisitos

ROT-001
Tecnologia Rolamentos

(nível básico)
Schaeffler

1 dia  
1 vez por ano*

Mínimo 10 pessoas  
Conhecimentos técnicos básicos

ROT-002
Tecnologia Rolamentos

(nível avançado)
Schaeffler

1 dia 
1vez por ano*

Mínimo 10 pessoas  
Curso ROT-001 concluído

LIN-001
Tecnologia Linear

(nível básico)
Schaeffler

1 dia 
1 vez por ano*

Mínimo 10 pessoas  
Conhecimentos técnicos básicos

LIN-002
Tecnologia Linear
(nível avançado)

Schaeffler
1 dia  

1 vez por ano*
Mínimo 10 pessoas  

Curso LIN-001 concluído

MOB-001
Montagem e Desmontagem

Rolamentos Mobidemo I
(nível básico)

Schaeffler
1 dia 

1vez por ano*
Mínimo 10 pessoas  

Conhecimentos técnicos básicos

MOB-002
Montagem e Desmontagem

Rolamentos Mobidemo II
(nível básico)

Instalações do 
cliente

1 dia  
Sob consulta

Máximo 14 pessoas  
Conhecimentos técnicos básicos

FES-001
Rolamentos em aplicações-chave
para sectores específicos: papel,

cimento, aço**

Instalações do 
cliente

1 dia  
Sob consulta

Máximo 14 pessoas  
Curso ROT-002 concluído

**possibilidade de adaptação do programa a outros sectores.

* Para mais informações sobre estes e outros cursos de formação, consulte o ponto Formações na secção Produtos e 
Serviços do nosso site www.schaeffler.pt ou contacte-nos: stc.pt@schaeffler.com. Preços dos cursos sob consulta.
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Ref. Curso de Formação Local Duração Requisitos

VIB-001
Análise de Vibrações I+ Iniciação

Utilização Coletor Dados III+
Detector

Instalações 
do cliente

2 jornadas
1 vez por ano*

Mínimo 5 pessoas  
Conhecimentos manutenção industrial

VIB-002
Análise de Vibrações II+

Diagnóstico de máquinas rotativas
Instalações 
do cliente

2 jornadas
Sob consulta

Curso VIB-001 concluído

AAR-001 Formação Análise de Avarias Schaeffler
1 dia

Sob consulta
Mínimo 10 pessoas  

ROT-002 e MOB-001 concluídos

LUB-001 Melhores Práticas de Lubrificação Schaeffler
1 dia

Sob consulta
Mínimo 10 pessoas  

ROT-002 e LIN-002 concluídos

TRC-001
Tecnologia de Rolamentos de

Cabeçotes
Schaeffler

1 jornada
Sob consulta

Mínimo 5 pessoas  
Curso ROT-002 concluído

HER-001 Programas site Schaeffler in-company
1 dia

Sob consulta
Informática a nível de utilizador

Formação complementar à aquisição de dispositivos

Com a aquisição dos dispositivos Detector III, SmartCheck, Equilign, bem como do equipamento de equilibragem, a Schaeffler 
oferece a possibilidade de realizar a formação complementar necessária para uma correta utilização. Os nossos especialistas 
estarão ao seu dispor para formar a sua equipa e ensiná-la a tirar o máximo partido dos dispositivos.

Ref. Curso de Formação Local Duração Requisitos

VIB-003 Detector III (nível básico)
Schaeffler ou
Instalações 
do cliente

1 dia  
Sob consulta

Máximo 5 pessoas  
Aquisição do Detector III

VIB-004 SmartCheck (nível básico)
Schaeffler ou
Instalações 
do cliente

1 dia  
Sob consulta

Máximo 5 pessoas  
Aquisição do equipamento SmartCheck  

(quantidade mínima 5 unidades)

AYE-010 Alinhamento (nível básico)
Instalações 
do cliente

1 dia  
Sob consulta

Mínimo 5 pessoas  
Aquisição do equipamento de alinhamento 

Equilign

AYE-020 Equilibragem (nível básico)
Instalações 
do cliente

1 dia  
Sob consulta

Mínimo 5 pessoas  
Aquisição do Detector III e do equipamento 

de equilibragem

Formação em centros universitários e de formação profissional

Ref. Curso de Formação Local
Duração

Periodicidade
Requisitos

UNI-001
Conceitos básicos sistemas

rotativos
Instalações 
do cliente

1/2 dia
Sob consulta

Não há requisitos

UNI-002
Conceitos básicos sistemas

lineares
Instalações 
do cliente

1/2 dia
Sob consulta

Não há requisitos

*   Para mais informações sobre estes e outros cursos de formação, consulte o ponto Formaciones na secção Produtos e 
Serviços do nosso site www.schaeffler.pt ou contacte-nos:  stc.pt@schaeffler.com. Preços dos cursos sob consulta.
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Especialistas em produtos, serviços e sectores

Através da Global Technology Network, os clientes da Schaeffler beneficiam da experiência global de um grupo líder, que conta 
com mais de 1250 engenheiros de vendas em mais de 130 escritórios comerciais em todo o mundo e 6 mil pessoas envolvidas 
em projetos de I&D.

Esta experiência a nível mundial, aliada ao conhecimento local adquirido, permite-nos proporcionar um excelente serviço ao 
cliente. Deste modo, o Technology Center da Schaeffler Iberia prestará o apoio necessário para resolver as suas consultas técni-
cas relacionadas com:

• Seleção dos produtos adequados para a sua aplicação específica.

• Definição de tolerâncias de montagem.

• Cálculo da vida útil ou dos intervalos de lubrificação para os seus produtos.

• Supervisão da montagem, lubrificação e Condition Monitoring.

• Formação dos seus colaboradores.

Oferecemos um vasto leque de opções de colaboração:

Ref.  Conceito do Serviço ou Colaboração*

STC001
Atendimento Telefónico de Consultas Técnicas sobre características dos rolamentos, interpretação do catálogo, desempenho do rola-

mento, identificação no site – medias®, extração pdf, etc.

STC002
Atendimento Telefónico de Consultas Técnicas sobre características do entorno do rolamento:

tolerâncias de montagem, lubrificação, ferramentas e acessórios, etc.

STC010
Pesquisa de Equivalências de Produto – MEDIAS®-INTERCHANGE

Pesquisador de equivalências de rolamentos: medias® -INTERCHANGE

STC020
Sistema de Formação Básica Rolamentos Online: MEDIAS® – CAMPUS

Cursos de formação Online.

STC031
Cálculo de veios com BEARINX®-online Easy Friction

Ferramenta online para o cálculo de veios.

STC032
Cálculo de sistemas lineares com BEARINX®-online Easy Linear

Ferramenta online para o cálculo de sistema lineares.

STC033
Cálculo de módulos lineares com BEARINX®-online Easy Linearsystem

Ferramenta online para a seleção e cálculo de módulos lineares.

STC034
Cálculo de fusos com BEARINX®-online Easy Ballscrew

Ferramenta online para a seleção e cálculo de fusos.

STC035
BEARINX®-online Easy RopeSheave

Ferramenta online para a seleção e cálculo de polias

STC040
Cálculo Técnicos de Aplicações de Rolamentos

Seleção do rolamento, cálculo da vida útil, períodos de lubrificação, conselhos de montagem,
tolerâncias, etc. Emissão de relatório para integrar no dossiê da máquina.



8

Ref. Serviços de Engenharia e Consultoria em no terreno*

STC090 Assistência Técnica-Comercial nas instalações do cliente

MON001
Inspeção e/ou assistência na montagem de rolamentos FAG

Meios de montagem a definir, prévio preenchimento da informação na folha de serviços, e requisitos necessários.

MON002
Inspeção do estado do rolamento FAG antes da reparação

Prévio preenchimento da informação na folha de serviços e certificação de meios disponíveis por parte de cada cliente.

DIA001
Análise e diagnóstico do estado da máquina rotativa. ANÁLISE DE VIBRAÇÕES

Utilização da análise de vibrações para o diagnóstico da máquina rotativa.

DIA002
Análise e diagnóstico do estado da máquina rotativa. TERMOGRAFIA  

Utilização da Termografia para análise e diagnóstico da máquina rotativa.

DIA003
Análise e diagnóstico do estado da máquina rotativa. VIDEOSCOPIA

Utilização da Videoscopia para análise e diagnóstico da máquina rotativa.

DIA004
Análise e diagnóstico do estado da máquina rotativa. ALINHAMENTO

Utilização do Alinhamento para análise, diagnóstico e correção da máquina rotativa.

REC001 Recondicionamento de rolamentos 

CAL001
Inspeção e Análise de rolamentos

Elaboração de um relatório com a análise dos rolamentos examinados.

ING001 Serviços de colaboração em engenharia para ambientes MRO: análise modal e estrutural.

*Preços dos serviços sob consulta.

Serviços de Engenharia e Consultoria em campo

Conscientes da necessidade de oferecer aos nossos clien-
tes um serviço integral que não cubra apenas a formação 
teórica, mas também as necessidades originadas no terreno  
(instalações do cliente), os especialistas da Schaeffler Iberia 
oferecem suporte nas instalações do cliente, abordando os 
seguintes conceitos:
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Os nossos Engenheiros de Vendas visitarão as suas insta-
lações para analisar de forma conjunta as suas necessidades 
globais de consumo de rolamentos, tanto no que se refere 
aos aspetos puramente comerciais, tais como negociação de 
preços, prazos de entrega, condições de fornecimento, defi-
nição de referências críticas, composição e qualidade dos 
stocks. Darão toda a assistência do ponto de vista técnico: 
execuções disponíveis, disposições, ferramentas e métodos 
mais adequados para a montagem e desmontagem, lubrifi-
cação, dispositivos para a manutenção preditiva (Condition 
Monitoring), etc.

STC090- Assistência Técnica-Comercial nas instalações do cliente

MON001 – MON002 Montagem de rolamentos - Assistência

Uma montagem incorreta pode causar, entre outros danos, a redução do tempo de vida do rolamento, aumentar os cus-
tos de manutenção ou provocar paragens não programadas. Oferecemos serviços de montagem de rolamentos nos mais 
diversos sectores da indústria; ferroviário, extração, preparação e tratamento de máterias-primas, aço e alumínio, energias 
renováveis, pasta e papel, petróleo e gás, alimentação, dispondo em todos eles de uma vasta experiência. 

Os nossos técnicos recebem formação específica em cada sector para poder fornecer uma assistência técnica rápida  
e eficaz.

Os serviços de montagem podem ser realizados na instalação do cliente ou na nossa oficina.

O serviço de montagem inclui:

• Montagem e desmontagem de rolamentos de qualquer  
tipo (prévio preenchimento de requisitos).

• Inspeção e verificação das partes adjacentes  
(veios e alojamentos).

• Manutenção e inspeção da disposição dos  
rolamentos.

• Análise das avarias em rolamentos com desempenho  
insatisfatório.

• Conselhos para a racionalização das operações de  
montagem.

• Conceção e fabrico de ferramentas especiais.
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Análise e diagnóstico de máquinas

DIA001 Medição de vibrações + equilibragem

A medição de vibrações é uma tecnologia fundamental para 
a deteção de problemas. Permite ao especialista avaliar o 
estado da máquina sem necessidade de a desmontar. Deste 
modo, utilizando poucos recursos, podem ser detetadas e 
avaliadas as possíveis causas que originam os danos.

DIA002 Termografia

A maioria dos problemas que ocorrem no ambiente indus-
trial é precedida por variações de temperatura que podem 
ser detetadas através da monitorização. A termografia in-
fravermelha é uma técnica de eficácia comprovada na ma-
nutenção de equipamentos e instalações. Podemos realizar 
serviços de inspeção termográfica no seu parque de máqui-
nas, tanto em elementos elétricos e mecânicos como em 
sistemas estáticos, identificando os “pontos quentes” que, 
após uma análise, proporcionarão os diagnósticos e as reco-
mendações adequadas para cada caso. 

DIA003 Videoscopia

A videoscopia é uma ferramenta que permite realizar ins-
peções visuais em locais de difícil acesso. É normalmente 
utilizada para confirmar os resultados de Condition Monito-
ring, como por exemplo defeitos nas engrenagens de caixas 
redutoras ou multiplicadoras.

Esta tecnologia é composta por um sistema ótico móvel, 
com um chip CCD integrado e uma luz de guia.

Devido à natureza desta tecnologia, a experiência na inter-
pretação das imagens é um fator determinante para a ob-
tenção de um diagnóstico correto. As análises realizadas 
pelos especialistas da Schaeffler proporcionam ao cliente 
informações valiosas para a tomada de decisões. Isto sem 
dúvida assume uma importância crucial nos casos em que 
a incerteza em relação à gravidade da avaria, ao custo de 
intervenção e ao tempo de paragem é relevante.

DIA004 Alinhamento

Os erros de alinhamento e equilibragem provocam falhas re-
correntes nas máquinas rotativas que geram frequentes pa-
ragens não programadas. Estes erros chegam a representar 
até 55% das causas de falha.

Contamos com pessoal qualificado para assessorar o clien-
te sobre as práticas eficazes para eliminar este tipo de pro-
blemas, oferecendo ferramentas de precisão que permitem 
melhorar substancialmente a afinação das máquinas de 
uma forma rápida e simples.
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REC001 Recondicionamento

A revisão e o recondicionamento de rolamentos utilizados 
permitem reduzir consideravelmente os custos de manu-
tenção, proporcionando o mesmo desempenho de um rola-
mento novo.

Antes da reparação é realizado um diagnóstico dos danos, 
o qual fornecerá a informação necessária para que o cliente 
possa decidir se efetua ou não a reparação.

Fases do Recondicionamento

CAL001 Inspeção e Análise de Rolamentos

Solicite-nos o formulário para iniciar o processo de ela-
boração do relatório. Receberá um formulário que deverá 
preencher e enviar juntamente com os rolamentos que pre-
tende analisar. Após uma análise exaustiva, elaboraremos 
um relatório com os respetivos resultados.

Avaliação – 
Inspeção

Desmontagem

Lavagem

Inspeção

Definição das 
operações de 
reparação

Preparação da 
oferta

Nível I – 
Requalificação

Medição

Montagem

Conservação, 
lubrificação em 
caso necessário

Embalagem, 
embalagem de 
longa duração em 
caso necessário

Envio

Nível II – 
Restauração

Polimento das 
pistas de rolamento

Eliminação da 
corrosão de ajuste

Montagem

Conservação, 
lubrificação em 
caso necessário

Embalagem, 
embalagem de 
longa duração em 
caso necessário

Envio

Nível III –  
Reconstrução

p. ex.

Retificar novamente 
as pistas de 
rolamento

Fabricar novos 
corpos rolantes

Substituir a gaiola 
em caso necessário

Eliminar a corrosão 
de ajuste

Montagem

Conservação, 
lubrificação em caso 
necessário

Embalagem, 
embalagem de longa 
duração em caso 
necessário

Envio

Nível IV –  
Reconstrução Plus

p. ex.

Retificar novamente 
as pistas de 
rolamento

Fabricar o anel 
interior com um novo 
diâmetro de furo

Dimensionar 
novamente a folga 
radial

Fabricar novos 
corpos rolantes 

Substituir a gaiola 
em caso necessário

Eliminar a corrosão 
de ajuste

Montagem

Conservação, 
lubrificação em caso 
necessário

Embalagem, 
embalagem de longa 
duração em caso 
necessário

Envio
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ING001 Colaboração em Engenharia 

Análise modal e estrutural

São muitas as máquinas que trabalham em condições desfa-
voráveis e com altos níveis de vibração, o que acaba por se 
transformar em problemas crónicos que dificultam a deteção 
da causa origem da falha. Os problemas estruturais são mui-
tas vezes as causas ocultas destes problemas. Os nossos 
Field Service Engineers oferecem serviços de elevado valor 
acrescentado que permitem identificar as falhas estruturais.

A análise modal é uma forma particular de diagnóstico de 
vibrações. Este método não examina os componentes indivi-
duais da máquina, mas a máquina como um todo. O objetivo 
é determinar o seu comportamento vibratório. Para isso, é 
definido um modelo de máquina no computador e associa-
do um grande número de pontos de medição. Seguidamente 
são provocadas vibrações na máquina através do impacto 
de um martelo de impulsos. Com base na medição paralela 
do impulso e na resposta vibratória da máquina nos diferen-
tes pontos de medição, é possível determinar um modelo de 
vibração da máquina a nível de cálculo e apresentá-lo em 
três dimensões.

As áreas de aplicação da análise modal são múltiplas:

• Determinação das frequências naturais ou de res-
sonância

Cada máquina tem uma ou mais frequências naturais 
que são determinadas pelo seu design (massa e rigi-
dez). Quando uma máquina funciona de tal forma que 
a excitação se produz na área das frequências natu-
rais, podem ocorrer vibrações extremas. Com base nos 
resultados da análise modal, os nossos especialistas 
elaboram um relatório com recomendações que per-
mitem melhorar o desenho construtivo da máquina.

• Deteção dos “pontos fracos” da máquina

A ocorrência de altos níveis de vibração no arranque 
ou após alguma alteração na máquina pode dever-se 
à existência de um “ponto fraco”. Isto é definido 
como um problema de rigidez causado, muitas vezes, 
por uma união de baixa qualidade entre duas partes 
da máquina (por exemplo, um parafuso de união). 
Para a análise, é criada uma animação, a partir das 
medições, que mostra os movimentos da máquina. 
A visualização do movimento de cada uma das peças 
em relação às outras permite identificar facilmente o 
“ponto fraco” da máquina.
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Aluguer de dispositivos

Aos clientes que necessitem de dispositivos de medição ou 
montagem apenas de forma ocasional (p. ex. para casos de 
reparação), oferecemos a possibilidade de aluguer por perío-
dos semanais.

• Dispositivos de aquecimento

• Instrumento de medição do círculo de limite

• Porcas hidráulicas

• Conjuntos de bomba manual

Os dispositivos estão armazenados na nossa oficina, e os 
nossos especialistas ocupam-se da manutenção e revisão 
para que o cliente os receba em perfeitas condições.

Contacte-nos para conhecer a disponibilidade e o custo do 
dispositivo que necessita.

Ref. Aluguer* Referências

ALQ001

Dispositivos de aquecimento Gama HEATER10 , HEATER1200, HEATER PLATE 370 ºC

Dispositivo monitorização offline DETECTOR III

Sistema de alinhamento de polias LASER-SMARTY2 com TARGET-DIGITAL

Instrumento medição tensão nas correias de transmissão LASER-TRUMMY2

Instrumentos de medição Medidores de círculo-limite

Porcas Hidráulicas Séries HYDNUT

Conjuntos de bomba manual Séries PUMP

*Preços dos serviços sob consulta.



14

Marketing 

O legado tecnológico do Grupo Schaeffler materializa-se 
numa vasta gama de publicações e catálogos com infor-
mação pormenorizada de produtos, serviços e soluções para 
diversos sectores. Graças a esta bagagem, fruto da experiên-
cia adquirida em mais de 60 sectores da indústria, poderá 
encontrar a solução adequada, independentemente da na-
tureza da sua aplicação. Esta documentação está disponível 
na secção Biblioteca Digital do nosso site www.schaeffler.pt. 
Por outro lado, colocamos ao seu dispor a nossa publicação 
“Conexão Schaeffler”, uma nova ferramenta de comunicação 
concebida para informar os nossos clientes e colaboradores 
sobre novos produtos, tendências sectoriais, eventos, casos 
de sucesso e muito mais. Descarregue a revista em formato 
digital no nosso site ou, se preferir dispor de um exemplar 
impresso, escreva para: marketing.pt@schaeffler.com 

Adicionalmente, o nosso departamento de Marketing pres-
tará suporte na realização de promoções, participação em 
feiras, eventos, publicidade e outras ações de marketing 
que lhe possam interessar. Contacte-nos e estudaremos a 
fórmula de colaboração que melhor se adapte aos nossos 
interesses comuns.

Ref. Serviços de Marketing*

MKN001

Catálogos, folhetos e trípticos em formato PDF
Descarga de todos os catálogos, boletins informativos, publicações e descrições técnicas
Publicação Conexão Schaeffler a partir do site:
www.schaeffler.pt

MKN002 Catálogos, Publicações Técnicas e Folhetos em formato papel, com opção de personalização**

MKN003

Colaboração em ações de marketing
Colaboração na conceção de stand com expositores, material – demo, catálogos, etc
Colaboração na confeção e desenho de página web + link para o nosso site
Colaboração em comunicados de imprensa e revistas internas de clientes / distribuidores autorizados
Colaboração na conceção e confeção de prendas personalizadas
Colaboração em catálogos de produto dos nossos clientes / distribuidores autorizados
Colaboração em revistas profissionais e boletins sectoriais

*Preço dos serviços sob consulta

**Apenas disponível para a rede de distribuidores autorizados
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