
DRIVESYSTEMS

PT

A Nord fabrica motores para o 

mercado internacional com e 

sem travão na forma de motor 

trifásico económico. 

A produção própria de motores 

assegura que a NORD se en-

contra mais independente 

de fornecedores e que  

 pode garantir prazos  

 curtos de entrega.

Partilhar / Informar / Auxiliar na decisão

Accionamentos Inteligentes, assistência global

ÁREAS DE 
FORMAÇÃO 
DA NORD

Áeras de formação da NORD

NORD Drivesystems PTP, Lda.
Zona Industrial de Oiã, lote 8 
3770-059 Oiã, Aveiro, Portugal
Telef. 234 727 090
Fax:   234 727 099
info@pt.nord.com
www.nord.com
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Assistência Técnica 24H 937 540 477

ÁREAS DE FORMAÇÃO
ELECTRÓNICA / MECÂNICA / MANUTENÇÃO

„A formação é uma etapa 
para o desenvolvimento 
do conhecimento.“
               

Exemplos de programas de formação

n  Selecção de accionamentos NORD

n Selecção de accionamentos 
 (condições mecânicas e eléctricas)

n  Variadores NORD

n  Accionamentos electromecânicos

n  Manutenção de accionamentos eléctricos, 
 electrónicos e mecânicos



DRIVESYSTEMS DRIVESYSTEMS

Objectivos:
n  Compreender os conceitos base de funcionamento
 de um variador de frequência

n Identificar as grandezas físicas que caracterizam um
 variador e suas vantagens

n  Conhecer a gama de variadores de frequência
 e seus opcionais

n  Optimizar a utilização do variador de frequência

n  Conhecer as ferramentas auxiliares dos variadores
 de frequência (NORDCON)

Destinatários:
n Técnicos de projecto eléctrico
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MECÂNICA       ELECTRÓNICA                   MANUTENÇÃO

Objectivos:
n  Compreender os conceitos base de funcionamento
 de um moto-redutor 

n Identificar as grandezas físicas necessárias para o 
 dimensionamento de um moto-redutor

n  Seleccionar moto-redutores NORD e identificar os critérios
 de Intermutabilidade com outros fabricantes

n  Verificar a adaptabilidade de cada um dos tipos 
 consoante a aplicação

n  Conhecer a gama de moto-redutores e seus opcionais

n  Conhecer qual a manutenção básica a efectuar num
 moto-redutor

n Conhecer as ferramentas auxiliares da NORD, para cálculo,
 dimensionamento e selecção de moto-redutores

n Conhecer as regras de segurança que regem a aplicação 
 de motores e moto-redutores

Destinatários:
n Técnicos de automação e projecto mecânico 

Objectivos:
Formar os Técnicos responsáveis pela assistência pós 
venda para efectuar e controlar todas as tarefas 
necessárias a minimizar os custos da assistência e 
garantir um funcionamento sem paragens.

Tópicos da formação:
Regras e procedimentos básicos de manutenção
(máquinas em produção). Manutenção semestral / anual
(máquina em paragem)

Peças de reserva

Destinatários:
n Técnicos de projecto mecânico, gestores de projecto,
 projectistas, serralheiros, técnicos de manutenção, 
 técnicos de automação, responsáveis de compras

Garantir a melhor solução para a sua aplicação
Comprove a eficiência da marca NORD. Satisfação garantida.


