COMAU E TECNOMATIC UNEM FORÇAS PARA FORNECER
TECNOLOGIA DE PONTA DESTINADA A MONTAGEM DE MOTORES
ELÉTRICOS E TRANSMISSÕES
Graças à nova parceria, a gama de soluções da Comau poderá cobrir o ciclo de produção
completo, desde o projeto e validação dos protótipos, sistemas de produção, até a
assistência pós-venda
Grugliasco (Turim), 23 de julho de 2020 – A Comau, líder global no desenvolvimento de sistemas
e produtos avançados para o setor de automação industrial, iniciou uma parceria plurianual com a
Tecnomatic, empresa italiana fornecedora de tecnologia avançada em estatores tipo grampo,
conhecidos como “hairpins”. A integração entre experiência e tecnologia patenteada da Tecnomatic
– co-design e desenvolvimento de protótipos, isolamento de slots de estatores, formação,
enrolamento e soldagem de hairpins – com o amplo portfólio de eletrificação da Comau, permitirá
uma oferta mais completa para a montagem e testes de rotores, estatores, inversores e
transmissões. Esta parceria endossa o compromisso da Comau com soluções tecnológicas de
ponta, que ajudam seus clientes a atender às necessidades emergentes do mercado ao longo de
todo o ciclo do sistema de produção, incluindo a assistência pós-venda.
Combinando seus respectivos pontos fortes, as empresas oferecem aos clientes um duplo
benefício: uma fonte única para soluções de montagem de motores elétricos e transmissões
totalmente integradas, bem como o acesso a uma abordagem de engenharia concebida para
atender às demandas de produção atuais e futuras. Os sistemas desenvolvidos em conjunto são
modulares, escaláveis, tem boa relação custo x benefício e são compatíveis com a digitalização.
“Esta parceria faz parte de uma visão estratégica de longo prazo. Ela enfatiza nosso compromisso
com a inovação de ponta no campo da eletrificação e é baseada em objetivos compartilhados e
competências complementares,” explica Ennio Chiatante, Global Business Development –
Electrification na Comau. Gian Carlo Tronzano, Electrification Technical Fellow, encarregado
do desenvolvimento tecnológico do projeto, acrescenta: “Combinando o know-how comprovado da
Comau com as tecnologias patenteadas e as melhores práticas de enrolamentos do tipo hairpin da
Tecnomatic, reforçamos nossa capacidade de fornecer ao mercado poderosas soluções turnkey
para o processo de montagem de motores elétricos e transmissões.”
“Acreditamos que este é um acordo genuinamente ‘win/win/win’, não apenas pela união de nossas
respectivas experiências, mas também pelo fornecimento de um excepcional suporte às
necessidades atuais e potenciais de nossos clientes. A Tecnomatic, graças a mais de 20 anos de
experiência em tecnologia para estatores hairpin, tem a certeza de que sua oferta tem total simbiose
com as competências e a presença global da Comau, permitindo o suporte a OEMs e Tier1s no
ambiente automotivo e muito mais,” enfatiza Paolo Datore, Business Development Manager da
Tecnomatic.
Sobre a Comau
A Comau, empresa do Grupo FCA, é líder mundial no fornecimento de produtos e sistemas para automação industrial
avançada. Seu portfólio inclui tecnologia e sistemas para fabricação de veículos tradicionais, elétricos e híbridos, robôs
industriais, robótica colaborativa, logística autônoma, tecnologia vestível e portátil, centros de usinagem, produtos e
serviços digitais interconectados capazes de transmitir, elaborar e analisar dados de máquinas e processos.

Com mais de 45 anos de experiência comprovada em fábrica e forte presença nos países mais industrializados do mundo,
a Comau tem ajudado empresas de todos os tamanhos, em praticamente todos os segmentos industriais, a produzirem
com mais qualidade, em menos tempo e com custos menores. A oferta da empresa se estende ao gerenciamento de
projetos, engenharia, consultoria e treinamento, assim como serviços especializados em manutenção industrial, predial
e gestão de utilidades.
Multinacional italiana com sede em Turim, a Comau tem uma rede internacional com 7 centros de inovação, 5 hubs
digitais, 8 plantas industriais e emprega mais de 9.000 pessoas, em 14 países. Uma rede global de distribuidores e
parceiros permite com que a empresa responda rapidamente às necessidades dos clientes com a mesma eficiência, em
qualquer lugar do mundo.
Através de treinamentos práticos, organizados pela Comau Academy – programa de formação profissional – a empresa
visa potencializar as competências técnicas e gerenciais necessárias para enfrentar os desafios e as oportunidades da
indústria 4.0.
www.comau.com
Para mais informações, entre em contato:
Giuseppe Costabile, Brand & Communication Manager - Headquarters
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Sobre a Tecnomatic
A Tecnomatic produz sistemas de enrolamento para estatores de motores elétricos, alternadores e geradores. A
experiência da empresa, acumulada em mais de 47 anos, vai de especificações gerais até o projeto final e avaliações de
desempenho. A empresa conta com um departamento com técnicos totalmente empenhados na construção de protótipos,
máquinas-protótipo e equipamentos de teste para o processo inteiro de enrolamento e testes de estatores e motores
elétricos completos, bem como a otimização do produto final para o sistema de produção. Com sede na região dos
Abruzos, uma das áreas mais ecológicas da Europa, com quatro parques nacionais, conta com uma força de trabalho de
140 pessoas, com um departamento de pesquisa e desenvolvimento dedicado para o projeto e processos de produção
de conceitos patenteados de estatores hairpin.
Para obter mais informações, entre em contato:
Paolo Datore, Business Development & Marketing Manager
Tel.+39 335 424961
p.datore@tecnomatic.it

