Centro de treinamento móvel 2.0
Conte sempre conosco, mesmo nos momentos difíceis.
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Treinamento flexível em suas instalações
O Berndorf Band Group se empenha em prestar o melhor
atendimento local, ainda mais em circunstâncias especiais
como as de restrições de deslocamento. É por isso que
o centro de treinamento móvel do Berndorf Band Group
foi atualizado com as mais recentes tecnologias e está
preparado para ser usado no mundo todo. Conosco, seu
treinamento é o mais fácil e conveniente possível. Com
o centro de treinamento móvel 2.0, os especialistas da
Berndorf vão até seu local com todos os equipamentos
e materiais necessários para a sessão. Você só precisa
providenciar uma sala, acesso à rede elétrica e gases
técnicos para que o treinamento seja iniciado.
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Experiência prática
com os especialistas da Berndorf

VANTAGENS:

Os muitos anos de desenvolvimento tornaram as
simulações atuais das fitas apresentadas pelo centro
de treinamento móvel do Berndorf Band Group ainda
mais realistas. A combinação do projeto compacto com
um sistema sofisticado de tensionamento possibilita
treinamentos sobre fitas de aço para até dois funcionários
em sua fábrica. Dessa maneira, os cursos podem
ser realizados no ambiente que os funcionários já
conhecem. Outra vantagem é que o instrutor da Berndorf
consegue tratar diretamente de questões relacionadas
aos problemas práticos de sua produção. Além do
conteúdo prático, nossos instrutores certificados também
abordam aspectos teóricos durante o treinamento. O
treinamento da Berndorf é concluído com um certificado
de participação.

» Treinamento específico para que seus funcionários consigam detectar danos em fase
inicial e solucioná-los rapidamente
» Os especialistas da Berndorf estão disponíveis no local para tirar todas as dúvidas
» Não há custos de vistos, viagem, hospedagem e alimentação para os funcionários treinados
» Implementação direta do conteúdo aprendido em sua fita de aço.

Após um curso do centro de treinamento móvel 2.0 do
Berndorf Band Group, os participantes serão capazes de
reparar sozinhos pequenos danos e terão as habilidades
necessárias para reconhecer e avaliar fatores de risco de
danos às fitas ainda na fase inicial.

O conhecimento adquirido ajudará a evitar danos maiores
e grandes interrupções na produção. O treinamento inclui
estes tópicos:
» Reparo de amassados e deformações
» Reparo de riscos e mordeduras
» Inserção de remendos e trapézios
» Trincas em soldas
» Inserção de correias guias
» Reparo de bordas danificadas da fita de aço
» Técnicas de medição: medição de danos antes, durante
e depois de um reparo
» Teste de várias ferramentas de serviço desenvolvidas
pela Berndorf
» Ferramenta para remendos e outras aplicações
mediante solicitação
O bem-sucedido e duradouro programa "Berndorf
Technical Days" pode ser facilmente integrado e
agendado com o centro de treinamento móvel. Os
especialistas da Berndorf compartilham o conhecimento
sobre a aplicação da fita de aço em uma aula teórica.
Depois, você pode praticar suas habilidades teóricas no
centro de treinamento móvel.
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Se preferir, os cursos também podem ser realizados em
um de nossos centros internacionais de treinamento.
Entre em contato para que um especialista do Berndorf
Band Group ajude você a escolher a solução mais
adequada.

Consulte nossa rede internacional de vendas e atendimento no site
www.berndorfband-group.com
Nippon Belting Co., Ltd.
1-24-6, Kanda Suda-cho
Chiyoda-ku 101-0041,
Tokyo, Japan
T: +81 03 3257 3050
E: toiawase@nippon-belting.com

Berndorf Belt Technology
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