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NÓS REVOLUCIONAMOS
A GESTÃO DE MANUTENÇÃO
OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE MANUTEÇÃO PARA MELHORIA DA PERFORMANCE

SMARTCrane

Perfeitamente desenhado
A plataforma SMARTCrane é um ambiente administrativo
premium com o conceito de melhoria na gestão de manutenção.
É um software moderno e intuitivo, que irá auxiliar a equipe de
manutenção, engenheiros, gestores e técnicos a ter uma visão
mais detalhada do uso da máquina e assim poder calcular de
forma efetiva seu grupo de trabalho e com isso definir as ações
para uma manutenção exuta e de alta performance, evitando
paradas não programadas. Relatórios on-line 24/7.

Mais de 40+ sensores
possibilitando diversos tipos de medições
Partida de motores, ciclo de trabalho, tempo de funcionamento, paradas de emergência e
temperatura, para citar alguns.

www.smartcrane.com.br | vendas@mollyn.com.br
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Engenharia Reversa
peças de qualquer fabricante para sua talha elétrica
Com nosso sistema de Scanner 3D, é possível a fabricação de peças de reposição para sua
talha elétrica ou ponte rolante de qualquer marca ou fabricante.
Com essa tecnologia é possível uma peça de alta qualidade e com as mesmas características
mecânicas da peça original, podendo assim aprimorar o projeto original.

Modelagem 3D
Desenho pronto em minutos para
fabricação de uma peça nova

Engenharia Reversa

O melhor custo x benefício
Como o processo produtivo de uma única peça é menos
oneroso, é possível fornecer uma peça equivalente por um
preço realmente baixo.
Nosso sistema de qualidade é muito exigente e por isso,
garantimos a qualidade no fornecimento da peça de reposição,
pois são seguidas todas as normas de segurança vigentes e
são mantidas todas as características mecânicas da peça
modelo.
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