
MANUTENÇÃO 
MAIS  
INTELIGENTE, 
CONTROLE 
PRESERVADO
Hove Smart Lube

TORNE O LOCAL DE 
TRABALHO MAIS 
INTELIGENTE, ADQUIRA  
O HOVE SMART LUBE

Saiba mais sobre o Hove Smart Lube  
em hove-as.com/pt-pt/smart-lube  
ou marque aqui uma apresentação:

hove@hove-as.dk
+45 7022 1022

SOBRE A HOVE

A Hove A/S é a empresa líder no desenvol-
vimento e produção de soluções avançadas 
para a lubrificação de rolamentos mecâni-
cos, principalmente na indústria  
das turbinas eólicas. 

O Hove Smart Lube é desenvolvido para 
os parques eólicos em colaboração com 
os mesmos para garantir que a solução 
cumpra o seu propósito e funcione em 
todas as condições.



O Hove Smart Lube é uma solução digital 
comprovada no terreno. Inclua-o nas suas 
operações, obtenha total rastreabilidade 
e mantenha o controle de tudo o que está 
relacionado com a lubrificação...

ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL E 
RASTREABILIDADE TOTAL
Reduza a papelada e promova a manuten-
ção analítica e orientada por dados, com 
dados fáceis de extrair.

LUBRIFICAÇÃO CORRETA E PEGADA DE 
CARBONO REDUZIDA
Minimize o uso da lubrificação e aumente 
a vida útil dos rolamentos com um proces-
so de lubrificação mais preciso.

VISÃO GERAL E DOCUMENTAÇÃO CLARAS
Garanta que toda a documentação está 
completa, correta e unificada numa visão 
geral simples.

FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO E 
MANUSEAMENTO
Adquira uma solução que é fácil de imple-
mentar, integrar e utilizar por técnicos e 
administradores. 

APRESENTAMOS A 
HOVE SMART LUBE

A implementação do Hove Smart Lube 
segue quatro passos fáceis. Normalmente, 
um parque eólico típico com 200 turbinas 
terá a solução operacional em poucas 
semanas.

1. CONFIGURAR CÓDIGOS QR NOS PON-
TOS DE LUBRIFICAÇÃO (OPCIONAL)
Os técnicos podem fazê-lo enquanto reali-
zam as suas tarefas habituais. O Hove Smart 
Lube funciona com e sem códigos QR.

2. CONFIGURAR A SOLUÇÃO DA 
APLICAÇÃO WEB
Configurar a plataforma é fácil: todos 
os modelos das principais empresas de 
turbinas eólicas estão pré-configurados no 
sistema. A Hove gere cada um dos passos 
e dá formação aos seus funcionários sobre 
como usar a solução.

3. CONFIGURAR DISPOSITIVOS E  
FORMAR TÉCNICOS (ONLINE OU  
PRESENCIALMENTE)
A utilização do dispositivo Hove Smart 
Lube é intuitiva. A formação de técnicos 
para a utilização do sistema informático 
não requer mais de duas horas e pode ser 
realizada online.

4. INTEGRAR NOS SEUS SISTEMAS 
EXISTENTES (OPCIONAL)
O Hove Smart Lube não requer integração 
noutros sistemas. No entanto, se quiser 
aproveitar os benefícios da integração, 
podemos ajudar.

FÁCIL DE IMPLEMENTAR, 
FÁCIL DE USAR 


