
Programa Vida Máxima
Soluções Integradas de serviços em rolamentos 
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Utilizando-se de tecnologias aprimoradas ao longo dos seus 87 anos de existência, a

NSK coloca à disposição de seus clientes corporativos o Programa Vida Máxima.

Criado para satisfazer as necessidades do mercado de rolamentos, o Programa Vida

Máxima é um conjunto de soluções integradas e serviços pró-ativos para 

prolongar a vida útil destes componentes, ou seja, aumentar o MTBF

(Mean Time Between Failure – Vida Média Entre Falhas) das peças.

O Programa se divide em 5 grupos:

Consulte a NSK para a implementação de todo o Programa ou parte dele.
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

■ Novas Tecnologias aplicadas a rolamentos

� Maior capacidade de carga - Rolamentos Séries EA / EM / EW.

� Maior resistência à umidade - Rolamentos Molded-Oil e/ou Rolamentos Aço Inox Especial

patenteado.

� Menor ruído, maior rotação - Rolamentos Séries EA / EM / EW.

� Maior resistência a ambientes com contaminantes - Rolamentos Hi-TF, Super TF e Molded-Oil.

� Maior resistência a alta temperatura - Rolamentos SJ (Série de Esferas).

Para maiores informações técnicas consulte o Catálogo Novas Tecnologias da NSK (B17).

■ Engenharia de Desenvolvimento

Engenheiros especializados nas Novas Tecnologias NSK buscarão oportunidades para

implementação desses produtos dentro da planta, sempre com um estudo técnico apropriado,

incluindo uma análise de custo/benefício.

■ Laboratórios Técnicos 

Além do laboratório no Brasil (Suzano-SP) podemos

contar também com laboratórios no Japão, Estados

Unidos e Europa, onde podemos simular condições

extremas de carga e rotação. A engenharia de

aplicação dispõe das mais recentes inovações e

produtos, melhores recomendações visando a

resolução de problemas e aumento da vida útil dos

rolamentos.
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TREINAMENTO

■ CCT - Centro de Capacitação Técnica

Treinamentos para formação de especialistas em

nossos Centros de Capacitação Técnica (CCT), com

aulas teóricas e práticas. Os CCTs contam com todos

os recursos necessários para a otimização do

aprendizado.

■ In Company

Um profissional NSK vai até sua empresa para ministrar Treinamentos e Palestras sobre: Aplicação e

Manutenção de Rolamentos / Lubrificação e Vibrações Mecânicas Aplicadas à Manutenção.

■ E-learning

Treinamentos via e-learning sobre: Aplicação e Manutenção de Rolamentos / Lubrificação e Vibrações

Mecânicas Aplicadas à Manutenção.

O participante poderá acessar o site NSK e o curso será feito via internet, utilizando as mais modernas

tecnologias do mercado para aprendizado à distância. Ainda via internet, o responsável poderá

acompanhar o desempenho de seus funcionários, sua assiduidade e o resultado das avaliações,

imprimindo, inclusive, o certificado de conclusão.

■ NSK@TREINAR

O NSK@TREINAR foi elaborado para se tornar uma verdadeira escola dentro do cliente corporativo

da NSK, funcionando como um gerenciador de todos os cursos. É a mais moderna ferramenta de

treinamento do mercado, permitindo ao responsável fazer a matrícula dos seus participantes (da

empresa, de terceiros e de participantes do contrato), em um dos três Programas de Treinamento

que abrigam os 12 cursos oferecidos pela NSK, listados abaixo:

� Programa Básico:

Elementos de Máquina

Instrumentação e Metrologia

Lubrificação

Mecânica e Manutenção Básica

Rolamentos Básico

� Programa Standard:

Bombas

Redutores

Motores Elétricos

Equipamentos Mecatrônicos

� Programa Avançado:

Confiabilidade de Máquinas

Rolamentos Avançado

Vibrações Mecânicas Aplicadas à Manutenção

Através deste moderno sistema de treinamento, a NSK oferece para as empresas uma variada gama

Tela de abertura do NSK@TREINAR
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de cursos técnicos, todos desenvolvidos por profissionais experientes e qualificados, atendendo assim

a propósitos específicos da área de manutenção.

SUPORTE TÉCNICO

■ Portal Técnico - NSKNET

O Portal Técnico NSKNET é um site em português que foi criado para a utilização exclusiva de clientes

corporativos. É uma poderosa ferramenta de comunicação entre a empresa cliente e a NSK, onde

estão disponíveis:

� Catálogo geral NSK interativo.

� Linha direta de comunicação de

dados entre a NSK e a empresa.

� Todo o contato técnico a partir do

Portal atinge diretamente o celular

de um engenheiro da NSK.

� Salas de conversação - onde é

possível realizar reuniões sobre

um determinado assunto com

várias pessoas ao mesmo tempo

(on-line), inclusive com comuni-

cação de dados (fotos e documentos).

� Mural - onde as principais dúvidas serão colocadas à disposição dos usuários.

� E-learning.

� Concentrador de dúvidas - onde todas as dúvidas referentes aos produtos ligados à manutenção

poderão ser sanadas.

� Catálogos diversos da NSK interativos.

� Cálculos da vida do rolamento, folga residual, entre outros.

Além de todas estas facilidades, também poderão ser abertas salas de debates com os mais

experientes engenheiros do mercado e especialistas em aplicações, respondendo a perguntas e

dissertando sobre assuntos técnicos.

Ainda dentro do portal, é possível viajar dentro da moderna fábrica da NSK, em Suzano-SP,

proporcionando uma compreensão de todo o processo de fabricação dos rolamentos, a identificação

de cada um deles, desde o corte da matéria-prima, passando pela tornearia, o tratamento térmico, até

a retífica e a montagem.

O NSKNET ajudará a fazer a interação do contrato e estará disponível aos profissionais da empresa

e terceiros envolvidos neste processo, via senha de acesso.

■ Assistência Técnica e Engenharia de Aplicação

Total acesso à Engenharia de Aplicação da NSK, onde profissionais experientes estão à disposição

do cliente no que diz respeito ao manuseio dos rolamentos, assistência técnica, supervisão na

Tela de abertura do NSKNET
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instalação e remoção dos rolamentos, além de relatório completo com relação à falhas de peças,

possíveis problemas de aplicação e contramedidas para evitá-los.

■ Otimização de estoque de rolamentos

A engenharia de Aplicação da NSK estudará

uma otimização dos estoques de rolamentos

da empresa com o objetivo de reduzir o volume

de rolamentos armazenados, mas necessário

para o bom funcionamento da planta. Estes

estoques serão avaliados e deixados de

maneira que fiquem próprios para a boa

armazenagem dos rolamentos, com auditorias

freqüentes para garantir a continuidade do

trabalho.

SERVIÇOS PRÓ-ATIVOS

■ Avaliação de performance de rolamentos

A partir do mapeamento e cadastramento das aplicações de rolamentos, será feita uma análise pró-

ativa das aplicações e estudo das mais críticas, elaborando apontamento de melhorias e

acompanhamento na implementação.

■ Consultoria em lubrificação

Profissionais experientes darão consultoria sobre a função lubrificação como um todo, o que inclui:

análise e aplicação do lubrificante, cartas de lubrificação, filtros, quantidade, período de trabalho, etc.

■ Consultoria em vibração

Medição e análise de pontos específicos visando uma melhoria, sugestão de rotas e medições,

treinamentos específicos, apoio tecnológico, entre outros.
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SERVIÇOS PREDITIVOS

■ Parceria NSK e CSI

A NSK e a CSI, empresa americana do

Grupo Emerson Process Management,

líder mundial em manutenção baseada

em confiabilidade, uniram suas

tecnologias para oferecer uma grande

variedade de serviços e soluções ao

mercado de manutenção industrial no

Brasil.

Portanto, a NSK e seus distribuidores

podem oferecer a seus clientes produtos

e serviços para manutenção preditiva a

partir da CSI e seus representantes, o

que significa aplicar toda a manutenção

baseada em confiabilidade numa planta

industrial.

Esta parceria também pode viabilizar a

integração de serviços e produtos

ligados diretamente com rolamentos, o

que significa melhor comunicação dentro

da planta, redução de custos de

manutenção, aumento de produtividade e maior disponibilidade de máquina.

Serviços disponíveis através da parceria NSK e CSI

� Software de Gerenciamento (RBM Ware).

� Análise de Vibração.

� Termografia / Ultra-som.

� Alinhamento e Balanceamento.

� Análise de óleo.

� Entre outros.



NSK BRASIL LTDA.

• São Paulo – SP -  Escritório Central
Rua Treze de Maio, 1633 - 14º andar - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01327-905
Fax: (0xx11) 3269-4715/ 3269-4720
Home Page: http://www.br.nsk.com

Unidade OEM

e-mail: bnsk-vendarol@nsk.com

Automotivo: Comercial: (0xx11) 3269-4730
Engenharia: (0xx11) 3269-4747

Indústria: Comercial: (0xx11) 3269-4757
Engenharia: (0xx11) 3269-4766

Unidade Aftermarket:

e-mail: bnsk-engapl@nsk.com

Distribuição:Comercial: (0xx11) 3269-4751
Engenharia: (0xx11) 3269-4769

Indústria Pesada: (0xx11) 3269-4761

Guias, Fusos e Mecatrônicos: Comercial: (0xx11) 4741-4076
Engenharia: (0xx11) 3269-4771

• Suzano – SP - Fábrica
Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 66 - Vila Maluf
Suzano - SP - CEP 08685-000
Tel: (0xx11) 4741-4000
Fax: (0xx11) 4748-2355

• Belo Horizonte – MG - Filial
Rua Ceará, 1431 - 4º andar - sala 405 - Funcionários 
Belo Horizonte - MG - CEP 30150-311
e-mail: bnsk-bhz@nsk.com
Tel: (0xx31) 3274-2477/ 3274-2591
Fax: (0xx31) 3273-4408

• Joinville – SC - Filial
Rua Blumenau, 178 – sala 910 - Centro
Joinville - SC - CEP 89204-250
e-mail: bnsk-joi@nsk.com
Tel: (0xx47) 422-5445/ 422-2239/ 433-3627 
Fax: (0xx47) 422-2817

• Porto Alegre – RS - Filial
Av. Cristovão Colombo, 1694 – sala 202 - Floresta
Porto Alegre - RS - CEP 90560-001
e-mail: bnsk-poa@nsk.com
Tel: (0xx51) 3222-1324/ 3346-7851
Fax: (0xx51) 3222-2599

• Recife – PE - Filial
Av. Conselheiro Aguiar, 2738 – 6º andar – conj. 604 - Boa Viagem
Recife - PE - CEP 51020-020
e-mail: bnsk-rec@nsk.com
Tel: (0xx81) 3326-3781
Fax: (0xx81) 3326-5047

• Buenos Aires – Argentina
NSK Argentina
San Lorenzo, 4292 – 1605 Munro
Buenos Aires - Argentina
e-mail: nsk_rhp@mol.com.ar
Tel: (54) 11 4762-6556
Fax: (54) 11 4762-6466

Para maiores informações entre em contato com um dos nossos escritórios.
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