Programa de Serviços
PRoCARE® América do Sul

A maneira mais rentável de produzir mais por dia

Quanto custa sua máquina parada?
Minimize o tempo parado e tenha previsibilidade de custos com os
serviços PRoCARE®
Cada minuto parado da sua linha significa perda de produção
e, consequentemente, de lucratividade. Para evitar paradas,
não existe segredo: proatividade e manutenção preventiva são
os seus melhores aliados para elevar o uptime da sua linha e
fazê-la atingir seu máximo potencial.
O PRoCARE® da JBT programa as inspeções e a manutenção
preventiva do seu equipamento dando previsibilidade de custos
e reduzindo os riscos da sua operação.

jbtc.com

Confira alguns dos benefícios que podem ser incluídos na contratação do PRoCARE:

Inspeções
Visitas periódicas de um Supervisor da JBT para a realização de inspeções seguindo o protocolo específico de cada
equipamento, entregando ao cliente um relatório descrevendo o estado do equipamento e as recomendações
necessárias para otimizar o tempo de produção do mesmo.

Assistência Remota
Tenha sempre um especialista técnico à disposição para tirar dúvidas e solucionar problemas por telefone.

Manutenção Preventiva
As paradas emergenciais podem ser facilmente evitadas com uma avaliação periódica de desgaste e substituição de
peças com vida útil predeterminada. Com a manutenção preventiva, sua máquina pode operar sempre com a máxima
eficiência e sem interrupções, reduzindo riscos e gastos imprevistos.

Treinamentos
Nosso programa de treinamentos periódicos garante que a sua equipe tenha conhecimento das melhores práticas de
manutenção, operação e limpeza dos equipamentos, dando mais autonomia e melhorando o dia a dia da sua produção.

Descontos em Peças de Reposição
Tenha desconto na compra de peças de reposição originais e faça a reposição com a nossa equipe qualificada, sem
riscos de comprometer os demais componentes do equipamento.
Todo tipo de operação pode se beneficiar do programa de serviços PRoCARE, porém alguns fatores podem torna-lo ainda mais
rentável para o seu negócio. Veja abaixo alguns desses fatores, que você deve considerar antes contratar o seu pacote de serviços.

Fatores de Influência a Considerar:
•
•
•
•
•

Nível de conhecimento dos funcionários
Recursos do cliente
Rotatividade do pessoal
Custo da mão de obra
Custo da máquina

•
•
•
•

Custo das reparações de emergência
Custo da matéria-prima perdida
Custo do produto perdido
Vendas e lucros perdidos

J BT PROTE I N PROCE SS I NG
SECONDARY
BRINE PREPARATION | HOMOGENIZATION | INJECTION
INJECTION & RETURN MILLING | MACERATION | MASSAGING
TENDERIZATION | TVI MEAT SLICING | AUTOMATED TRAY LOADING

FURTHER
WEIGHING | PORTIONING/TRIMMING | COATING | FRYING & FILTRATION | PROOFING | COOKING
COOLING | CHILLING | FREEZING | REFRIGERATION | CLIPPING & PACKAGING SOLUTIONS
X-RAY TECHNOLOGY | TRAY SEALING | HIGH-PRESSURE PROCESSING

OUR BRANDS

JBT LIQUID FOODS
FRESH PRODUCE TECHNOLOGIES | FRESH-CUT, ROBOTICS, STEAMING | FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING | SECONDARY PROCESSING | ASEPTIC SYSTEMS |
FILLING AND CLOSING | IN-CONTAINER STERILIZING | TRAY SEALING | HIGH-PRESSURE PROCESSING | POWDER PROCESSING | TUNA PROCESSING

OUR BRANDS
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We're with you, right down the line.™
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Existem diversos outros benefícios que podem ser negociados no PRoCARE: o contrato é personalizado de acordo com o modelo
dos seus equipamentos, capacidade produtiva e condições de operação. Fale conosco para receber uma proposta. Entre em
contato por e-mail, telefone ou diretamente com o um vendedor e comece a desfrutar dos benefícios do PRoCARE.

