ECONOMIA
NA HORA DA COMPRA QUE SE REFLETE EM

EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE

Plano de Troca WEG
O Plano de Troca é um programa WEG que incentiva a substituição de
motores antigos, que apresentam baixo rendimento, que estejam avariados, ou
que apresentem frequentes problemas na sua operação, onde o motor usado
de qualquer marca entra como parte do pagamento de um motor WEG novo.

Principais Vantagens:
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 edução de até 8% do valor de compra
R
do motor novo
Redução do consumo de energia elétrica
(eficiência energética)
Confiabilidade da operação
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Redução de custos com manutenção
Garantia de fábrica
Destino ecologicamente correto para os
materiais dos motores avariados

Motores inclusos no plano

Motores que podem ser enviados para troca

Motores de indução
(linhas W60, M e M Mining)
e motores síncronos.

Motores síncronos ou de indução de qualquer marca e modelo,
funcionando ou não, desde que completos (estator bobinado,
rotor, carcaça, tampas, mancais e trocador de calor, se aplicável).

Plano de Troca
Veja como é fácil:
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 o momento da compra de um motor novo, o cliente
N
deve informar que quer incluir o motor usado no Plano
de Troca e a WEG fará uma avaliação do motor
(sucata) que será enviado para troca
O motor usado pode estar queimado/danificado, mas
deve estar completo com o estator bobinado, rotor,
carcaça, tampas, mancais e trocador de calor (se
aplicável)
O motor novo a ser adquirido com o Plano de Troca
deverá substituir o motor usado que será enviado
como sucata
Com base no preço do motor que está sendo
adquirido pelo cliente, define-se o valor que será pago
pela sucata, que poderá chegar até 8% do valor do
motor novo
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 motor usado (sucata) deverá ser enviado para a
O
WEG São Bernardo do Campo/SP e o frete será de
responsabilidade do cliente
A WEG emitirá um pedido de compra com o valor
negociado e enviará ao cliente para emissão da nota
fiscal de venda da sucata
O crédito do Plano de Troca será exclusivamente para
o motor adquirido
O pagamento será realizado através de encontro de
contas com a nota fiscal do motor novo a ser adquirido
No recebimento da sucata, será feita conferência e
avaliação do material efetivamente enviado pelo cliente
O motor usado (sucata) deverá ser enviado à WEG até
a data de faturamento do motor novo

NÃO PERCA TEMPO E DINHEIRO!
Entre em contato e reduza
custos com o Plano de Troca.

Utilize o Plano de Troca e reduza o
consumo de energia elétrica. Entre em
contato para uma simulação.
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QUER ECONOMIZAR ENERGIA?

