YOUR PROPULSION EXPERTS

SERVIÇOS PÓS-VENDA
Apoio total durante a vida útil da sua embarcação

YOUR SERVICE EXPERTS

PARA TODO O CICLO DE VIDA

C

om a SCHOTTEL, você tem um especialista experiente ao seu lado, te apoiando
pessoalmente durante todo o ciclo de vida da sua embarcação. Ao fornecer
serviços customizados, ajudamos a garantir a máxima disponibilidade e eficiência
da sua embarcação. O nosso vasto portfólio pode ser adaptado ao seu equipamento e
oferece o apoio adequado a qualquer momento, em todo o mundo, a qualquer hora.

CURSOS DE FORMAÇÃO

CONHECIMENTOS EM
PRIMEIRA MÃO
Um pré-requisito para o funcionamento seguro, eficiente
e confiável da embarcação é o conhecimento do sistema
de propulsão. As tripulações, que possuem o know-how
necessário para o seu trabalho diário, contribuem significativamente para isso. Nos cursos de formação da SCHOTTEL,
capacitamos o pessoal a bordo com conhecimentos em
primeira mão. Os cursos são oferecidos em mais de nove
idiomas e abrangem desde sessões de formação de
produtos individuais até à instrução especializada
aprofundada — realizados como eventos em sala de aula,
em um dos cinco centros de formação mundiais, cursos
online, formações no local e exercícios de simulação.

MANUTENÇÃO E REPAROS

DISPONIBILIDADE MÁXIMA
Para maximizar a disponibilidade, os especialistas
SCHOTTEL fornecem conceitos customizados para uma
manutenção preventiva e preditiva. Isto permite planejar
e reduzir ao máximo os tempos de paradas. Além disso,
uma ampla rede de parceiros de serviço em todo o mundo
garante uma assistência rápida: as reparações e revisões
podem ser efetuadas no local, recorrendo a mais de 150
técnicos de serviço experientes, ou numa das inúmeras
oficinas de parceiros. Peças sobressalentes em qualidade
OEM, cuja disponibilidade é garantida a longo prazo,
chegam aos destinatários pela rota mais rápida, graças a
uma logística descentralizada e eficiente.

CENTROS
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ARMAZÉNS DE PEÇAS

SOBRESSALENTES

COM MILHARES DE PEÇAS EM ESTOQUE

24/7

150

SUPORTE

TÉCNICOS DE SERVIÇO

EM TODO O MUNDO
DISPONIBILIDADE MUNDIAL

APOIO TÉCNICO
Os nossos especialistas de serviço em todo o
mundo estão prontos para o ajudar rapidamente
quando o tempo é essencial. O apoio rápido e
eficiente também está disponível através do
serviço remoto. Independentemente de onde ou
quando, a nossa equipe de serviços está presente
para prestar aconselhamento e assistência durante
toda a vida útil da sua embarcação, desde a
correção de pequenas irregularidades com consulta
e análise de falhas, até à garantia de eficiência
funcional, incluindo medidas como análises de
vibrações e outros tipos de medições no
terreno.

ATUALIZAÇÕES E MODERNIZAÇÕES

EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL
DA EMBARCAÇÃO
As soluções customizadas de atualização e
modernização permitem-lhe prolongar a vida útil
da sua embarcação. Graças as peças de reposição,
pode-se substituir componentes individuais de um
sistema de controle ou até sistemas de propulsão
completos. A SCHOTTEL, na qualidade de OEM,
assegura o funcionamento e a assistência às
futuras gerações de embarcações — individuais
ou frotas completas.

“Na SCHOTTEL, podemos ajudá-lo a garantir o funcionamento
seguro, confiável e eficiente das suas embarcações, durante
toda a vida útil. Contacte um dos nossos especialistas para
saber como se beneficiar dos nossos serviços pós-venda.”
Stefan Buch
Vice-Presidente do Serviço Pós-Venda da SCHOTTEL
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INICIE O SEU
PEDIDO AQUI:
www.schottel.com

