Aumento da
Automação

82%

No Brasil, houve um crescimento
significativo no número de indústrias
brasileiras que investem em automação
industrial nos últimos anos, ou seja, que
estão caminhando para a geração da
Indústria 4.0.

Você sabia que 82% das grandes empresas do Brasil pretendem investir
em automação? Pesquisa recente da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Prioridade em
investimentos

Melhorias nos processos
produtivos

Empresas
que pretender
Investir em
automação.
Investimentos para aumento
de capacidade

Aumento de
Produtividade

Automatizar a produção

Por que ter um cobot?

Rápida instalação
Os braços robóticos levam em média
minutos para configurar e 1 hora para colocá-los em
execução.

Captura imediata de resultados
Os resultados podem ser notados rapidamente
devido a sua maior produtividade com o apoio dos
cobots.

Diminuição de perda
A diminuição do desperdício de produtos e a
definição de um fluxo contínuo garantem a
redução de custos na produção.

Segurança do trabalho
Os funcionários podem deixar de realizar atividades
repetitivas, perigosas e serem realocados para
outras tarefas mais complexas e dinâmicas;

Aumento de produtividade e precisão
O braço robótico colabora com os processos de
produção de modo que eles possam ser
simplificados e a eficiência da produção seja.
Significativamente melhorada.

7 Vantagens de alugar

Manutenção
Especialistas disponíveis
para eliminar defeitos,
manter o padrão e a
disponibilidade dos
equipamentos.

Suporte
Você conta com
profissionais
capacitados para
oferecer informações
e resolver qualquer
dúvida.

Reposição de peças
Sem necessidade de
estoque de peças
para reposição.

Atualização tecnológica
A cada renovação,
você pode optar por
um modelo mais
atualizado.
Podendo-se manter
sempre com modelos
novos e atualizados.

Redução de custos
Não será necessário fazer
grandes investimentos
iniciais e os gastos com
manutenções, transporte
e emissão de
documentos ficam sob a
responsabilidade da
empresa locadora.
Benefícios fiscais
O aluguel entra como
uma despesa, então a
empresa consegue
fazer esse abatimento
do seu imposto, tendo
mais um incentivo
financeiro.

Documentação
A burocracia e os
valores envolvidos
também são menores.
Além disso, o contrato
pode ser facilmente
adaptado a novas
necessidades.

COMEÇAR CONSULTORIA

Aumente a produtividade da sua empresa
com braços robóticos
O primeiro passo para aumentar sua
produtividade começa em nossa consultoria.

