WITTUR Kits de manutenção
para portas de elevador
A MELHOR SOLUÇÃO PARA AS SUAS ACTIVIDADES DE
MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO!
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A MELHOR SOLUÇÃO PARA AS SUAS ACTIVIDADES DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO!

WITTUR KITS DE MANUTENÇÃO
PARA PORTAS DE ELEVADOR
As portas são dos componentes mais usados e com mais desgaste num elevador. Elas
abrem e fecham centenas de milhares de vezes por ano, e são o único componente de um
elevador que se move duas vezes cada vez que uma cabine atinge o andar desejado. Os
passageiros também as abrem ao carregar e descarregar mercadorias, impedem que elas
se fechem para permitir que outros passageiros entrem, bagagens, carros de supermercado e
outros colidem com elas com frequentemente.
Se adicionarmos o desgaste normal dos seus componentes, é fácil entender por que é que
as portas estão envolvidas em mais de dois terços de todas as chamadas de manutenção dos
elevadores!
As portas do elevador exigem uma manutenção e afinações periódicas para garantir que abram
e fechem uniformemente. Danos nos componentes da porta podem causar sérios problemas de
funcionamento do elevador, graves ou suficientemente graves para que uma avaria seja inevitável.
A manutenção preventiva é a melhor solução para manter as portas do elevador em bom estado de
funcinamento e evita reparações dispendiosas ou mesmo chamadas para avarias inesperadas.
A fim de ajudar os técnicos dos elevadores que
executam tarefas de manutenção preventiva, a
Wittur lançou recentemente uma série de kits de
manutenção preparados e configurados de acordo
com os nossos mais de 100 anos de experiência em
projeto e fabricação de portas de elevadores.
Os kits incluem todas os componentesde portas
com mais desgaste devido ao uso intensivo e são
a ferramenta ideal não apenas para a manutenção
preventiva, mas também para melhorar a
confiabilidade do sistema da porta e manter o melhor
desempenho ao longo do tempo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
• Disponível para os best-sellers da Selcom e da
Sematic (HYDRA, PEGASUS, C-MOD, B-G, B-HR),
cada kit é embalado com todas as peças de porta
do elevador necessárias para uma execução e
configuração específicas.
• A partir da experiência do uso do produto e da
recolha de dados dos parâmetros operacionais da
porta, os kits combinam uma boa seleção de peças (roletes, roçadeiras de portas, correia, cabos, chaves, etc.) com
maior probabilidade de desgaste após uso intenso ao longo do tempo no da cabina ou das portas de piso.
• Preparados de acordo com nossas décadas de experiência no ramo das portas de elevadores, os kits estão prontos
para uso e ajudarão nas suas atividades de manutenção preventiva, mantendo o tempo de intervenção e os custos sob
controle!

BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE
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• Manter as portas do elevador em funcionamento com máxima eficiência
• Reduzir avarias / paragem dos elevadores e reparações inesperadas
• Otimização de stocks: todas os componentes da porta do elevador em caixas individuais de acordo com o modelo e a
execução da porta
• Redução de tempo em comparação com a encomenda de peças individuais
• Evite reparações dispendiosas e avarias prematuras
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KITS DISPONÍVEIS
CODIGO

PRODUCTO

TIPO

1027440

HYDRA

01/C

2 paineis

1027506

HYDRA

02/C

2 paineis

1027449

HYDRA

11/R-L

2 paineis

1027509

HYDRA

12/R-L

2 paineis

1027468

HYDRA

31/R-L

3 paineis

1027513

HYDRA

32/R-L

3 paineis

1027475

HYDRA

41/C

4 paineis

1027532

HYDRA

42/C

4 paineis

1027538

PEGASUS

01/C

2 paineis

1027572

PEGASUS

02/C

2 paineis

1027548

PEGASUS

11/R-L

2 paineis

1027577

PEGASUS

12/R-L

2 paineis

1027562

PEGASUS

31/R-L

3 paineis

1027579

PEGASUS

32/R-L

3 paineis

1027568

PEGASUS

41/C

4 paineis

1027582

PEGASUS

42/C

4 paineis

W000ABDD01

B-G

Porta de cabine

2/3 paineis

W000ABDD02

B-G

Porta de cabine

4/6 paineis

W000ABDD03

C-MOD

Porta de cabine

2 paineis

W000ABDD04

C-MOD

Porta de cabine

3/4 paineis

W000ABDD05

B-HR2 TOP & MED

Porta de cabine

1/2 paineis

W000ABDD06

B-HR TOP & MED

Porta de piso

1/2 paineis

W000ABDD07

B-G

Porta de cabine

2/3 paineis

W000ABDD08

B-G

Porta de cabine

4/6 paineis

W000ABDD09

B-G

Porta de piso

2/3 paineis

W000ABDD10

B-G

Porta de piso

4/6 paineis

W000ABDD11

B-G

Porta de piso

2/3 paineis

W000ABDD12

B-G

Porta de piso

4/6 paineis

W000ABDD13

C-MOD

Porta de piso

2 paineis

W000ABDD14

C-MOD

Porta de piso

3/4 paineis

W000ABDD15

B-HR TOP & MED

Porta de piso

1/2 paineis
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DENTRO DO KIT: C-MOD - Código do kit W00ABDD03

CONTEÚDO DO KIT
KIT DE CORREIA DE TRANSMISSÃO
KIT DE CABO DE AÇO
RODA PARA KIT DE CABO DE REENVIO
KIT RODAS SUPERIORES PARA CABINA (BIG)
KIT RODAS SUPERIORES PARA CABINA (STANDARD)
KIT DE ROÇADEIRAS
KIT RODAS DE REENVIO INFERIORES PARA CABINA
KIT DE CONTATO IP20
KIT PONTE DE CONTACTO

DENTRO DO KIT: HYDRA Ty. 11 / R-L - Código do kit 1027449

CONTEÚDO DO KIT
KIT DE RODAS SUPERIORES
KIT DE RODAS DO CARRO
KIT DE RODAS DE REENVIO
KIT DE CONTATO DE PORTAS
KIT DE CLAP DE CABO DE AÇO
KIT DE ROÇADEIRAS
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WITTUR KITS DE MANUTENÇÃO
PARA PORTAS DE ELEVADOR
SERVIÇO DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Solicitar peças de substituição nunca foi tão fácil.
Compre agora todas as peças de substituição que necessite e planifique de uma forma optimizada as
próximas intervenções de manutenção.

CONTACTO

As equipas de vendas locais da Wittur estão á sua inteira disposição para o
orientar sobre toda a oferta disponivel de peças de substituição e
proporcionar-lhe toda a informação que necessite sobre as disponibilidade,
preços e prazos.
Ligue hoje mesmo ou envie-nos um email e descubra a melhor maneira de
planificar as suas próximas intervenções de manutenção sem pressas e sem
problemas!
Para solicitar peças de substituição Sematic e Wittur pode enviar-nos um email
a: orders.es@wittur.com

Sujeito a alterações sem aviso prévio!
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YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

More information
about Wittur Group
available on-line.
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