Programa de troca de componentes

Programa de troca de
componentes: Componentes
remanufaturados de longa
durabilidade
Mantenha os equipamentos em operação
As metas de produção poderão ser alcançadas somente se os equipamentos
permanecerem em operação. Minimizar a indisponibilidade dos equipamentos durante
paralisações planejadas e não planejadas é essencial e, se ações de manutenção não
forem realizadas rapidamente, as metas de produção poderão ser prejudicadas. Evite
o excesso de indisponibilidade com o Programa de Troca de Componentes (CEP – sigla
para Component Exchange Program). A Joy Global fornece um suprimento imediato
de componentes remanufaturados P&H e Joy, para equipamentos de superfície e
subterrâneos, provenientes de seus depósitos regionais para entrega no mesmo dia
ou no dia seguinte. Também fornecemos Componentes Não OE para uma variedade de
equipamentos de mineração de superfície.

Produtos suportados:
Equipamentos de superfície:
Na Joy Global, tudo começa com um

• Perfuratrizes

• Carregadeiras

foco único na mineração.

• Draglines

• Caminhões de
transporte

Nosso modelo exclusivo de negócios
no setor de mineração, centralizado em
uma abordagem de serviço direto,
permite que nossos clientes tratem
diretamente com os representantes
corporativos, em um modelo de
proximidade sem intermediários
nem concessionárias intermediando

• Escavadeiras

Equipamentos subterrâneos

Rochas duras

• Mineradores contínuos • Transportadores

• Carregadeiras

• Sistemas de
• Sistemas Longwall
estabilização de tetos • Feeder-Breakers
• Desenvolvimento de • Sistemas de
Acessos
transporte

• Caminhões

as discussões.
Nossos funcionários experientes
e serviços de alta qualidade estão
próximos às minas para fornecer as
melhores decisões e soluções.
A Joy Global investe continuamente
em pesquisa e desenvolvimento para
fornecer produtos de tecnologia
inovadora que revolucionarão
a mineração.
Nossos recursos estão aplicados
no desenvolvimento de métodos
e soluções com foco na maior
produtividade e confiabilidade e nas
operações mais seguras.
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• Perfuratrizes
-- Produção

• Veículos utilitários -- Desenvolvimento
• Abertura de poços

Reduza os custos
operacionais
• A indisponibilidade de uma máquina
pode ser limitada ao tempo necessário
para trocar um componente com
falha por um componente disponível,
diferentemente da indisponibilidade
durante a duração de um reparo
completo.
• A necessidade de manter um estoque
caro é eliminada com o estoque de
componentes prontamente disponível
nos centros de serviço da Joy Global.
Almoxarifados regionais em todo o
mundo estão disponíveis 24 horas por
dia, 7 dias por semana, para acomodar
as necessidades dos clientes.
• Economias significativas são
alcançadas utilizando o Programa de
Troca de Componentes, em relação à
compra de componentes novos.
• Garanta a confiabilidade do OEM com
uma garantia suportada pelo OEM, que
normalmente atende ou excede a de
componentes novos. Entre em contato
com o gerente de conta da Joy Global
para obter detalhes da garantia para
componentes específicos.
• O CEP não é um recondicionamento
ou remanufatura normal. Os
componentes com falha são
trocados por unidades totalmente
remanufaturadas, reconstruídas
de acordo com as especificações
do equipamento original, seguindo
padrões de exatidão da Joy Global e
incorporando as melhorias de projeto
mais recentes.
• O CEP para equipamentos de
superfície não é limitado a produtos
fabricados pela Joy Global. Agora
ele se estende para componentes
remanufaturados selecionados
para caminhões de transporte
e escavadeiras, carregadeiras,
perfuratrizes e draglines não P&H.
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O CEP é remanufatura com confiabilidade

Ciclo de vida da troca de componentes

Os componentes são remanufaturados nas especificações
originais dos equipamentos, incorporando as mais recentes
melhorias em design:

Unidade de troca do CEP
enviada para troca rápida

Solicitações do cliente

Máquinas novamente em operação

• a remanufatura começa com a desmontagem completa dos
componentes, seguida de uma limpeza a vapor completa e um
jateamento de areia das bases da transmissão e das estruturas
do motor
• realiza-se uma inspeção abrangente que pode incluir análise
de falhas/desgastes, auditoria das engrenagens e emendas e
alinhamento da estrutura do motor e caixas de engrenagens

Os testes elétricos são tão rigorosos quanto as verificações
mecânicas e os testes não destrutivos:
• o funcionamento e a integridade da parte elétrica são avaliados
em todas as placas de circuito, circuitos lógicos, armaduras,
rotores, interpolações, campos, escovas, comutadores,
bobinas, fiação, conexões elétricas e aterramentos
• se alguma peça não atender às especificações OEM, a peça ou
o subconjunto é substituído para garantir que o componente
seja restaurado como novo

• as bobinas de motor fabricadas pela Joy Global são usadas
para reparar motores como parte do programa Component
Exchange
• todos os motores são processados por meio de VPI (Vacuum
Pressure Impregnation, ou impregnação por pressão a vácuo)
para garantir a confiabilidade do isolamento interno
•
•

• nossos componentes eletrônicos de ponta são consertados
e garantidos pelos fornecedores OE — isso garante o mesmo
nível de desempenho de componentes novos
Depois de feitos os reparos e substituídas as peças, muitos
componentes são testados para replicar aplicações do
mundo real:
• armaduras, ventiladores, acionador do braço e outros
componentes de alta rotação são rebalanceados e testados,
enquanto todos os motores são testados quanto à carga e
passam por medições e análises de espectro de vibração
• os componentes hidráulicos são testados na velocidade e
na pressão ideais, os freios são alternados e as transmissões
rotacionadas para garantir um desempenho ideal em campo

Intervalo de troca atendido
pelo estoque disponível

Colocados em estoque no almoxarifado
como CEP para a próxima necessidade do cliente

Reparado com manutenção
para as especificações OEM

Núcleo do cliente no
centro de reparo

Desempenho similar
a novo com impacto
ambiental reduzido
O Programa de Troca de Componentes
da Joy Global é uma dentre várias
iniciativas de sustentabilidade.
Nossas tecnologias e processos de
remanufatura de classe mundial
resultam em:
• redução de resíduos

• são realizados testes não destrutivos em todos os conjuntos de
rolamentos de carga e componentes mecânicos de trabalho por
meio de uma verificação de partículas magnéticas, inspeção
com luz negra e/ou inspeção com ultrassom
• as peças que exigirem reparos são ajustadas nas especificações
OEM originais ou substituições simples são realizadas para
restaurar o conjunto a uma condição semelhante à do produto
novo
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• menos material enviado a aterros
sanitários
• menor necessidade de matériasprimas
• redução nas emissões de gás do
efeito estufa
• menor vestígio de carbono
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Gerenciamento do ciclo
de vida útil

Centros de Serviço JoySmartSM

Por meio da colaboração, excelência
operacional e soluções de tecnologia
integradas, a Joy Global forma parceira
com nossos clientes para oferecer
estratégia de gerenciamento de ativos
necessária para alcançar os resultados
desejados. Os clientes podem selecionar
entre opções de LCM que complementam
sua estrutura de suporte a fim de reduzir
o tempo oneroso de inatividade, otimizar

Serviço Joy Global

o desempenho do equipamento e acabar
com a incerteza no gerenciamento da

A Joy Global reconhece a diversidade de nossos clientes, permitindo que eles selecionem dentre ofertas de serviço flexíveis
desenvolvidas para ajudar a maximizar o desempenho e a produtividade dos equipamentos de mineração P&H e Joy. Os clientes
são atendidos diretamente pelos centros de serviço e instalações de distribuição de peças da Joy Global, localizados em diversas
regiões e vinculados globalmente. As ofertas de serviço a seguir foram concebidas para ajudar a atingir os objetivos específicos
de cada cliente:

manutenção, reparo e recuperação.

Peças e consumíveis

e operacional em tempo real para

As peças e consumíveis originais da
P&H e da Joy são fabricados segundo
as especificações OEM que atendem
fielmente aos padrões operacionais
dos nossos clientes. Com sistemas
de inventário computadorizados e
armazenagem regional dedicada,
podemos garantir que as peças e
consumíveis sejam entregues no prazo e
a um custo eficaz aos nossos clientes em
qualquer parte do mundo.

Montagem e reforma de
equipamentos
Nossas equipes de serviço são
estruturadas para ser o recurso
preferencial para cada equipamento
recuperado, aplicando novas práticas
recomendadas de fábrica para a
montagem do equipamento e culminando
com o processo impecável Joy Global
Flawless Start Up. Nosso programa de
montagem e recuperação é respaldado
por uma gama completa de serviços de
OE incluindo peças, Programa de Troca
de Componentes (CEP), gestão do projeto
no campo, mão de obra, serviços de
oficina, assim como uma ampla gama de
suporte técnico.

Programa de Troca de
Componentes
As metas de produção serão alcançadas
somente se as máquinas permanecerem
em operação. Minimizar o tempo
de inatividade da máquina durante
interrupção planejada e não planejada
é essencial para manter as metas de
produção. O Programa de Troca de
Componentes Joy Global proporciona um
pronto fornecimento de componentes
remanufaturados e novos que incorporam
as melhorias mais recentes de design,
disponível a partir de almoxarifados
regionais para entrega no mesmo dia ou
no dia seguinte.

Serviços técnicos e de campo
A Joy Global oferece técnicos de serviço
treinados na fábrica e profissionais

especializados para manter e reparar os
equipamentos dos clientes 24 horas por
dia, 7 dias por semana. Essas equipes
de serviço regionais são treinadas
regularmente e recertificadas para manter
altos padrões de eficiência.

Centros de Serviços de Reparo
Nosso modelo de negócios único de
serviço direto permite que os clientes
tratem diretamente com os centros
de serviço da Joy Global os quais
oferecem resposta rápida e serviços
de reparo de alta qualidade com base
nas especificações do OEM. Cada
centro de serviço dispõe de equipes de
técnicos experientes e bem treinados
comprometidos em oferecer qualidade

Gerenciamento de prognóstico e
monitoramento remoto
Aproveite a análise previsiva, prescritiva
transformar esses dados e informações
em conhecimento acionável para as
equipes de produção e manutenção.
Tecnologias e serviços integrados

O Programa de Troca
de Componentes
dá suporte a uma

permitem que os clientes alcancem maior
produção, maior disponibilidade, melhor

crescente linha de

utilização e maior rentabilidade.

conjuntos elétricos,
mecânicos, estruturais,
Gerenciamento do desempenho
do ciclo de vida útil

hidráulicos, e além.

Gerenciamento
de prognóstico e
monitoramento remoto

e confiabilidade.

Gerenciamento do ciclo
de vida útil
Excelência Operacional JBS
Produtos/Processos/Pessoas
Fale com o representante de
Impecável desde
o início

serviços da Joy Global para ver
a linha de componentes de
troca disponíveis na sua área
ou acesse www.joyglobal.com.
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Unidades da Joy Global no mundo

Os dados técnicos de produto, especificações e/ou tabelas neste documento são fornecidos para fins de informação apenas e não são garantias
de nenhuma espécie. Os dados técnicos e/ou especificações dos produtos podem ser alterados a qualquer momento sem aviso prévio. As
únicas garantias que se aplicam às vendas de produtos e serviços são as garantias padrão por escrito da Joy Global, que serão fornecidas sob
solicitação.
Joy Global, Joy, P&H, Klenz, LINCS II, PreVail e logotipos relacionados são marcas registradas da Joy Global Inc. ou de uma de suas afiliadas.
© 2015 Joy Global Inc. ou uma de suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
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