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familiar global1.
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A inovação foi sempre um dos pontos fortes da Bonfiglioli, e continuamos a construir essa força ao longo dos 
anos, impregnando-a de novo significado. Nossa procura pela inovação está presente em toda a empresa: usamos 
tecnologia de ponta começando pelo estágio de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, e continuamos 
a redesenhar nossos processos de produção e organização da empresa de forma a melhorar a funcionalidade. 
Claramente as pessoas são centrais para este processo de melhoria em constante evolução, e assim promovemos a 
inovação realizando cursos de  requalificação e treinamento digital específicos para cada função. 

Mensagem do nosso presidente

Nossa herança
Avanti, Avanti a tutta forza! (Para a frente, a todo vapor) O famoso lema do nosso fundador Clementino Bonfiglioli tornou-
se a nossa recompensa Sempre para a frente e continua a orientar o nosso grupo.
Introduzida por Clementino, esta abordagem evoluiu e Sonia Bonfiglioli continua a promovê-la. Representa uma janela aberta 
para o futuro com o apoio de uma equipe apaixonada e unida que permanece focada em um objetivo comum em escala global.

Nosso objetivo final é a excelência tecnológica e humana, alcançada de forma sustentável e com a consciência de que a 
inovação é feita por e para as pessoas.  

Nos últimos anos, testemunhamos uma mudança em nosso mundo: da 
estabilidade e segurança a um estado de constantes mudanças e incertezas sobre 
o futuro. Com isto em mente, abordamos nossos negócios com um impulso 
contínuo e imparável de mudança, com a firme convicção de que só através da 
inovação podemos nos adaptar a mercados, tecnologias e regras em constante 
evolução.



8

Marcos

Clementino
fundou

Costruzioni 
Meccaniche 
Bonfiglioli

1993
Certificações  
DNV e TÜV

2001
Aquisição da

Vectron

1968
A Tecnotrans 
Bonfiglioli SA 
é formada em 

Barcelona.  
Este foi o 

início da nossa 
expansão 

internacional

2003
Aquisição da 

Tecnoingranaggi

A Bonfiglioli 
Drives é formada 

em Xangai, 
China

1999
Inauguração 
da planta em 

Chennai, Índia

2000
Lançamos 

nosso portal 
de comércio 
eletrônico, 
MOSAICO

2002
Lançamos 

BEST, nossa 
rede de 

distribuição 
internacional

1975
Aquisição da

Vectron

1995
Estréia das  

séries C, A e F

2005
Bonfiglioli se 

expande para a 
Eslováquia

1956

1964
Os trabalhos 
começaram 

na fábrica 
em Lippo di 
Calderara, 

Bolonha, Itália.
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2006
A Bonfiglioli 

Turkey é 
formada

2009
Bonfiglioli

Brazil é 
formada

2013
Bonfiglioli

South East Asia 
é inaugurada 
em Cingapura

2017
Expansão de 

plantas na 
Eslováquia e em 
Pune, na Índia

O caminho para 
a transformação 
digital começa

2011
Inaugurações 
da planta em 

Manunur, Índia

é estabelecido 
BMR, nosso 
centro de 

pesquisa de 
mecatrônica

2008
Organização
em unidades 
de negócio

A Bonfiglioli 
Vietnam Ltd. 

é estabelecida 
em

Cidade de Ho 
Chi Minh

2018
Nova planta de 

eletromobilidade 
em Forlì, Itália

Nova fábrica em 
Chennai, na Índia

2015
Aquisição 

da O&K 
Antriebstechnik 

GmbH

2010
Sonia

Bonfiglioli
assume o 

controle do 
grupo

2012
Criação do 
Centro de 

Competência em 
Eletromobilidade

2019

BMR, uma 
nova e maior 
instalação em 

Rovereto

Evo, nova 
sede e maior 

instalação 
industrial
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A nossa Missão
Temos um incansável compromisso com a excelência, inovação e sustentabilidade. Nossa 
Equipe cria, distribui e oferece suporte em soluções de  transmissão e controle de potência 
para manter o mundo em movimento.

Na Bonfiglioli, o trabalho diário é impulsionado por quatro valores principais: desafio, respeito, 
responsabilidade e vitória em conjunto.
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Procurar nossos 
limites e, superá-

los através de 
idéias inovadoras, 

produtos com 
tecnologia de 
ponta e um 

desempenho de 
alto nível.

Challenge

Colocamos o nosso 
coração em tudo 
o que fazemos, 

para melhorarmos 
e dar o exemplo 

aos outros, pois a 
eficiência de uma 

equipe começa 
com os indivíduos 
que a compõem.

Accountability

Exploramos 
diferentes 

culturas, religiões 
e experiências 

para transformar a 
diversidade em um 
recurso e alcançar 
um crescimento 

econômico 
sustentável em 

harmonia com o 
ambiente.

Respect Winning 
Together

Fomentamos 
o talento para 

gerar e partilhar o 
conhecimento que 

leva ao sucesso.

Nossos valores
Esses são os valores da Bonfiglioli, que nos orientam para onde queremos ir e nos incentivam a sermos quem queremos ser.
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A nossa presença global

ALEMANHA

FRANÇA

ESPANHA

REINO UNIDO

EUA

BRASIL

AUSTRÁLIA

ÍNDIA

TURQUIA

VIETNÃ

ÁFRICA DO SUL

ESLOVÁQUIA

ITÁLIA

CHINA

SINGAPURA

NOVA ZELÂNDIA

Graças a uma rede internacional de 
filiais de vendas e fábricas interligadas, 
podemos garantir os mesmos altos 
padrões de qualidade da Bonfiglioli em 
qualquer lugar e em qualquer momento. 
Sabemos que a nossa presença direta nos 
mercados locais é a chave para o sucesso 
duradouro, por isso a nossa família 
inclui 20 filiais de vendas, 14 planta de 
produção e mais de 550 distribuidores 
em todo o mundo.

Nossa organização está sempre por 
perto, oferecendo soluções completas 
e eficientes e apoiando nossos 
clientes com serviços dedicados, 
coengenharia ou assistência pós-
venda.

FILIAISPLANTA DE 
PRODUÇÃO

SEDE PRINCIPAL
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ALEMANHA

FRANÇA

ESPANHA

REINO UNIDO

EUA

BRASIL

AUSTRÁLIA

ÍNDIA

TURQUIA

VIETNÃ

ÁFRICA DO SUL

ESLOVÁQUIA

ITÁLIA

CHINA

SINGAPURA

NOVA ZELÂNDIA

14 PLANTA DE PRODUÇÃO

20 FILIAIS

80 PAÍSES
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Destaques Financeiros

Vendas do Grupo (em milhões de euros)

730,1

2015

788,9

2016

808,4
913,0 972,5

2017 2018 2019

Vendas por área geográfica (em milhões de euros)

913,0
972,5

2015 2016 2017

730,1
788,9 808,4

149,9 APAC

155,8 AME

422,4 EMEA

186,7 APAC

155,6 AME

446,6 EMEA

206,2 APAC

148,2 AME

454,0 EMEA

260,0 APAC
264,5 APAC

166,0 AME
198,9 AME

487,0 EMEA 509,1 EMEA

2018 2019
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O que nos 
impulsiona

Excelência Inovação Sustentabilidade

RELACIONAMENTOS CONFIÁVEIS

VALORES FORTES

PAIXÃO DURADOURA
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Rumo à
Excelência2.
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Nosso ativo
mais forte

Nossa projeção 
no futuro

O coração da
nossa empresa

Nossa constante
ambição
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Na Bonfiglioli, acreditamos que as pessoas estão no centro da tecnologia e são 
o fator decisivo por trás da revolução digital. Nós atraímos, desenvolvemos e 
retemos pessoas valiosas para fazer a diferença. Nós as capacitamos para a 
construção de uma organização eficaz e utilização de todo o seu potencial.

As pessoas
nosso ativo mais forte

Manufacturing Excellence Academy 4.0

Em 2018, lançamos o programa piloto 
de Reconversão Digital da Bonfiglioli 
para abordar a transformação digital.
Graças ao sucesso do piloto, a 
Manufacturing Excellence Academy 4.0 
foi fundada.
A nossa Manufacturing Excellence 
Academy 4.0 é um método digital de 
desenvolvimento da fábrica que nasce 
por acreditamos que a evolução das 
pessoas é o motor da transformação 
cultural!
O percurso é composto por um 
treinamento técnico sobre temáticas 
como Ciberssegurança e Cloud, 
ferramentas Sensing e manufatura 4.0 
e assim por diante e com uma parte 
cultural, em tópicos como agilidade 
de aprendizado, Gerenciamento de 
mudanças, Comunicação, etc.

ENVOLVEMOS O NOSSO PESSOAL
ATRAVÉS DE 5 PILARES:

Parceria com as melhores escolas de gestão globais:
Para alinhar o nosso pessoal à nossa cultura

desde o início

IDENTIDADE CULTURAL BONFIGLIOLI

Para dar ferramentas específicas ao nosso pessoal,
a fim de facilitar seu desempenho

FERRAMENTAS AVANÇADAS

MENTALIDADE DIGITAL

Para reforçar uma nova mentalidade e
facilitar a transformação digital

HABILIDADES GERENCIAIS

Para a preparação dos nossos gerentes para
liderarem a organização

EXECUTIVO

Para a formação dos principais gerentes para
o alcance da excelência

Em 2019, nosso Centro de treinamento deu 
12.730 horas de treinamento a 700 pessoas em 
todo o mundo a partir de nossa sede. 

FUNÇÕES
23

HORAS POR 
PESSOA EM 

MÉDIA

20

HORAS
TREINAMENTO

MAIS DE 

41.000

PESSOAS 
ENVOLVIDAS

2.100

Xangai,
ChinaCEIBS Navarra,

EspanhaIESE Paris,
FrançaESCP
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P&D
nossa projeção no futuro
Mais de 200 funcionários em todo o mundo estão envolvidos
nas atividades de P&D do grupo. 

Simulação de projeto
A P&D da Bonfiglioli utiliza as mais avançadas técnicas de simulação virtual para projetar e otimizar seus 
produtos. Isso garante que as metas de desempenho e confiabilidade sejam atendidas antes da criação de 
protótipos físicos. Reduz o tempo de comercialização e oferece aos clientes a melhor experiência possível.

Laboratórios de ensaios 
Os laboratórios de testes da Bonfiglioli desenvolvem, certificam e executam o acompanhamento da produção 
das soluções projetadas e fabricadas em nossas fábricas em todo o mundo.
Os nossos especialistas ajudam a validar cada produto da Bonfiglioli, desde o menor componente crítico às 
soluções gerais. Os centros de testes realizam regularmente testes adicionais para garantir a durabilidade da 
caixa de engrenagens e confirmar as especificações declaradas durante a fase de aprovação oficial.

Coengenharia
Na Bonfiglioli, trabalhamos para entender completamente as necessidades de nossos clientes e para dar 
suporte preciso aos projetos de nossos clientes. Desde a fase de desenvolvimento ao protótipo de fabricação e 
testes, a Bonfiglioli segue um processo claro, que atende aos padrões mundiais de APQP.   
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A fabricação na Bonfiglioli significa produção 
avançada e a montagem de motorredutores, 
inversores e motores padrão e personalizados.
Nosso alcance global nos coloca onde nossos clientes 
precisam de nós. Acreditamos que uma profunda 
compreensão dos requisitos de aplicativos, técnicos 
e ambientais, faz a diferença no fornecimento dos 
produtos certos de maneira oportuna.
A digitalização dos processos de produção 
e montagem promete melhor qualidade de 
produção, mais flexibilidade, menos tempo de 
inatividade, custos mais baixos e mais eficiência. A 
interconectividade entre as instalações nos permite 
aumentar a capacidade de produção através do 
monitoramento preciso das operações globais.

O Programa de Excelência Operacional de 
Negócios da Bonfiglioli é baseado em oito pilares 
principais que orientam todos os processos internos 
para que melhor atendam nossos clientes. A nossa 
prioridade diária é a melhoria contínua na entrega 
dentro do prazo, no prazo de entrega, na qualidade 
dos componentes e na redução das perdas de 
produção.

Sistema
HSE

Sistema
de Vendas

Centros
P&D

Sistema
Cadeia

de 
distribuição

Sistema
Fornecimento

Sistema
de qualidade

Sistema
IT

Sistema de 
produção

PROGRAMA DE 
EXCELÊNCIA 

OPERACIONAL 
DE NEGÓCIOS DA 

BONFIGLIOLI

Manufatura
o coração da nossa empresa
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Qualidade, Saúde, Segurança e Ambiente
Nossa ambição constante
Qualidade: nos preocupamos com nossos clientes
A nossa equipe está totalmente dedicada à melhoria 
continua na esfera da qualidade, segurança e ambiente 
ao longo de toda a cadeia de valor, desde o mais 
pequeno fornecedor ao cliente final. A Bonfiglioli está 
comprometida em atingir os mais altos padrões de 
qualidade, e nossos produtos têm o objetivo de gerar 
valor para nossos clientes, respeitando as pessoas e 
meio ambiente. Projetamos, fabricamos e fornecemos 
produtos e serviços eficazes que estabeleçam uma 
referência de qualidade no setor.
Os sistemas de gerenciamento da Bonfiglioli têm a 
certificação ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 e OHSAS 
18001: 2007, enquanto nossos produtos são cobertos 
por 7 certificações internacionais. Responsabilidade, 
excelência e melhoria contínua são os elementos básicos 
que fazem de nós o parceiro favorito de nossos clientes 
e fornecedores.

Saúde e segurança: A sustentabilidade começa com a segurança.
A prevenção de acidentes e incidentes é um elemento-chave da estratégia sustentável da nossa empresa
e parte integrante de cada um dos nossos processos de negócio. O gerenciamento bem-sucedido dos 
riscos é essencial para proteger nossos funcionários e ativos e, portanto, contribuir para fortalecer as 
suas contribuições.

Ambiente: Respeitar o presente para construir o futuro
Na Bonfiglioli, acreditamos que o respeito pelo presente e a adoção de políticas de proteção ambiental 
são essenciais para que possamos desfrutar de um futuro melhor.

CERTIFICAÇÕES DO SISTEMA:

CERTIFICAÇÕES DO PRODUTO:
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Nossas unidades de negócio

A liderança da empresa é baseada em um profundo conhecimento das 
diferentes necessidades exigidas pelo mercado.
É por isso que cada uma das nossas unidades de negócio tem o específico 
know-how para suportar o crescimento dos clientes  em cada setor específico.
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DISCRETE MANUFACTURING
& PROCESS INDUSTRIES

MECHATRONIC &
MOTION SYSTEMS

MOBILITY & WIND
INDUSTRIES
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SATISFAÇÃO DAS 
NECESSIDADES 
DOS CLIENTES

MELHORIA DO 
DESEMPENHO DA 

APLICAÇÃO

REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 

GLOBAL

A unidade de negócios industrial de 
Manufatura e Processos oferece caixas de 
engrenagens, motorredutores e motores 
elétricos para qualquer aplicação industrial. 
Desde a energia fracionária a algumas 
centenas de Kw, nossos especialistas podem 
atender às solicitações mais sofisticadas 
de aplicativos que funcionam em todas as 
condições.

Nós oferecemos

Graças a mais de 60 anos de experiência 
trabalhando lado a lado com os nossos 
clientes, hoje podemos antecipar suas 
necessidades em mais de vinte indústrias 
diferentes, com foco em processos industriais 
e maquinários de manufatura discreta, como 
embalagens, alimentos e bebidas, mineração, 
logística e intralogística.

Nós prestamos serviços

Discrete Manufacturing & Process Industries
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MOVIMENTAÇÃO
DE MATERIAIS

BIOGÁSTRATAMENTO DAS 
ÁGUAS RESIDUAIS

EMBALAGEM PRODUTOS 
ALIMENTARES, 

BEBIDAS E TABACO

RECICLAGEM

BORRACHA E 
PLÁSTICO

PROCESSAMENTO 
DE METAIS

MINERAÇÃO

Principais setores em que atuamos

• Controle de acesso

• Asfalto e outros agregados

• HVAC comercial e refrigeração

• Sistemas de logística e armazenamento

• Processamento de metal e 
 máquinas-ferramentas

• Petróleo e gás

• Produção de energia

• Pedra, argila e vidro

Outros setores:
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DESENVOLVIMENTO 
DE COENGENHARIA

MANUTENÇÃO
E SERVIÇOS

COMISSIONAMENTO
DE PROJETOS

Com soluções completas dedicadas a 
processos industriais e automação, a unidade 
de negócio de Sistemas mecatrônicos 
e de movimento garante a melhoria da 
lucratividade dos clientes oferecendo 
sistemas integrados que incluem caixas 
de engrenagens planetárias de precisão, 
servomotores, inversores de circuito aberto e 
fechado, servoconversores, controladores de 
movimento e inversores regenerativos. 

Nós oferecemos

Nossos especialistas moldam soluções 
para fornecer o mais alto nível possível de 
precisão, eficiência e otimização energética 
para mais de vinte setores industriais, como 
a manipulação de materiais, logística, 
intralogística, robótica, embalagens e têxtil.

Nós servimos

Mechatronic & Motion Systems
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MOVIMENTAÇÃO
DE MATERIAIS

EMBALAGEMPRODUTOS 
ALIMENTARES, 

BEBIDAS E TABACO

BORRACHA E
PLÁSTICOS

TÊXTEISMINERAÇÃO

PROCESSAMENTO 
DE MADEIRA

Principais setores em que atuamos

• O centro de excelência em Rovereto, 
na Itália, concentra-se em sistemas 
compatíveis com IoT, motores 
elétricos inovadores e motores de 
engrenagens de alta precisão

• Um centro de excelência em 
Krefeld, na Alemanha, concentra-
se em acionamentos eletrônicos 
avançados, como inversores e 
servoacionamentos

Destaques
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MAIS DE 40 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

REDE
GLOBAL

PRODUÇÃO
LOCALIZADA

A unidade de negócio da indústria de 
mobilidade e eólica oferece a maior variedade 
de transmissões finais disponíveis atualmente 
no mercado. Seu portfólio inclui produtos 
típicos como acionamentos de deslocamento, 
giratórios e de corte que são personalizáveis 
para qualquer necessidade.

Nós oferecemos

A equipe da indústria de mobilidade e eólica 
é o melhor parceiro para permitir soluções 
eficientes, inteligentes e resistentes dedicadas 
às mais complexas aplicações nos setores 
de construção, eólica, logística, agricultura, 
marítimo e offshore. Há mais de 30 anos, a 
unidade de negócio trabalha junto aos OEMs 
mais importantes do mundo.

Nós prestamos serviços

Mobility & Wind Industries
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Soluções móveis

CONSTRUÇÃO TERRAPLANAGEMMINERAÇÃO AGRICULTURA PERFURAÇÃOFLORESTA

MOVIMENTAÇÃO 
DE MATERIAIS

CONSTRUÇÃO 
RODOVIÁRIA

MARINHA E
OFF-SHORE

Principais setores em que atuamos

Através da coengenharia de rodas, pistas, suspensões, 
misturadores de betão e outras transmissões com os 
nossos clientes podemos satisfazer todas as necessidades 
do mercado para as aplicações de máquinas móveis.

A Bonfiglioli fornece transmissões finais com o intervalo 
de binário mais amplo do mercado, desde 1.000 até mais 
de 3 milhões Nm.
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As principais aplicações em que atuamos

TURBINAS EÓLICAS 
PEQUENAS
Até 200 kW

EM TERRA E
OFF-SHORE

Até 8 MW

Soluções eólicas

Uma fatia de mercado de mais de 30% em transmissões 
de turbinas eólicas e o fornecimento de intervenientes 
líderes a nível mundial fazem da Bonfiglioli o líder 
incontestado da indústria eólica. Quatro das nossas 14 
unidades de produção em Itália, na Índia, na China e no 
Brasil são dedicadas a servir a indústria eólica e os seus 
clientes de todo o mundo.

Os produtos Bonfiglioli são continuamente otimizados 
para melhorar o desempenho da turbina eólica para 
aplicações off-shore e terrestres sem aumento do 
tamanho e do peso. A nossa equipe procura também 
melhorar a experiência do usuário final, através da 
minimização dos custos de manutenção através do 
desenvolvimento de soluções inovadoras como soluções 
de duplo controle (mecânicas e elétricas), para uma 
monitorização mais precisa do sistema da turbina.
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Principais setores em que atuamos

AEROPORTOS
EQUIPAMENTOS 

DE TERRA

MISTURADORAS
DE CONCRETO

EQUIPAMENTO 
PARA 

MANUTENÇÃO DE 
MATERIAIS

EMPILHADEIRAS AGRICULTURA VEÍCULOS LEVESFLORESTA

A Bonfiglioli lidera a tendência no sentido das tecnologias 
híbridas e elétricas, com vista a fornecer soluções mais 
rentáveis do ponto de vista energético, reduzindo o ruído 
e as emissões nocivas.

Os nossos desenvolvimentos estabeleceram-nos como um 
verdadeiro líder da tecnologia sustentável e irão projetar-
nos para novos horizontes de negócios de alta tecnologia.

EM 2018 a Bonfiglioli abriu sua nova linha de produção 
amiga do ambiente para eletromobilidade em Forlì, 
na Itália, com uma área de cerca de 10.000 metros 
quadrados.

Soluções de eletromobilidade



Nossa paixão pela
Inovação3.
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A inovação é a chave para o crescimento, para a aquisição e manutenção 

de vantagens competitivas e para a criação de valor para os 

participantes a longo prazo.

A Bonfiglioli possui as estruturas apropriadas e a cultura de empresa
para construir um plano de inovação de sucesso e se beneficiar deste.
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Competências de P&D

Os centros de pesquisa e 
desenvolvimento global da Bonfiglioli 
criam soluções inovadoras para 
integrarem as tecnologias mecânicas, 
elétricas e hidráulicas mais avançadas 
de modo a atenderem aos requisitos 
das aplicações mais exigentes e 
suportam o crescimento dos nossos 
clientes. 
Todos os dias nos esforçamos por 
ultrapassar os limites convencionais 
e fornecer soluções confiáveis 
e eficientes, com foco no 
desenvolvimento de curto prazo dos 
produtos existentes e na inovação de 
longo prazo. 

CLIENTE

Tecnologia
Plataformas

Centros
P&D

IP e 
Certificações

Sistemas de 
Processos e 
Governança

Centros
IoT

Produto
Engenharia de 

valor

• P&D de mecatrônica: motores elétricos  Rovereto, Itália

• P&D para aplicações industriais: transmissões industriais, motores elétricos  Bolonha, Itália

• P&D O&K: redutores planetários, motores hidráulicos  Hattingen, Alemanha

• P&D de mecatrônica: inversores  Krefeld, Alemanha

• P&D para aplicações móveis e eólicas: redutores planetários, motores hidráulicos, motores elétricos  Forlì, Itália

• P&D para aplicações industriais, móveis e eólicas: redutores planetários, motores hidráulicos, transmissões industriais e 
motores elétricos  Chennai, Índia

• P&D para aplicações móveis e eólicas: redutores planetários, motores hidráulicos  Xangai, China

Centros de P&D

Transmissões 
industriais

Motores 
elétricos

Redutores 
planetários

Motores 
hidráulicos

Motion 
Control
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Indústria 4.0
Na Bonfiglioli, acreditamos que a 
quarta revolução industrial pode 
trazer a verdadeira empresa eficiente. 
A Indústria 4.0 permite uma 
compreensão muito mais rica das 
necessidades do cliente e permite 
o compartilhamento imediato de 
dados de demanda em cadeias de 
fornecimento e redes complexas.
A integração digital de ponta a 
ponta de nossos fornecedores é a 
chave para apoiar nossos processos 
operacionais, desde a logística interna 
inteligente até aos agendamentos 
dinâmicos de expedição.
Os processos avançados de 
armazenamento, incluindo separação 
inteligente e programação dinâmica, 
nos ajudam a entregar prontamente 
os pedidos dos clientes.
Ao conectar as máquinas diretamente 
ao sistema interno de TI, poderemos 
monitorar com precisão e optimizar 
cada etapa do processo de 
produção e montagem por meio da 
interpretação dos dados.

Na nossa visão, a Indústria 
4.0 permite uma melhor e 

mais eficiente integração das 
necessidades do cliente por meio 

de processos digitalizados.

VISÃO DA 
INDÚSTRIA 4.0 DA 

BONFIGLIOLI

Armazenagem
Avançada Transversal

Manufatura Qualidade
Digital

Cadeia de 
distribuição

Digital

Análise de
dados

ID
digital

Poka yoke
Digital

Treinamento 
eletrônico

QC
Automatizado

Poka yoke
Digital

Visualização 
inteligente de 

dados

Agendamento 
de envio 
digital

Integração 
Digital E2E

Logística 
interna 

inteligente

Agendamento 
dinâmico

Coleta
Inteligente
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IoT

MÁQUINA
PALETIZAÇÃO

ARMAZENAGEM
AUTOMÁTICA

TURBINA
EÓLICA

EMPILHADEIRAS MINERAÇÃO

As soluções IoT atualmente desenvolvidas estão relacionadas com as seguintes aplicações:

Sistema de manutenção preditiva da Bonfiglioli 
Oferecemos soluções personalizadas e prontas para o uso da IoT para maximizar a produtividade e a eficiência das máquinas 
dos clientes. Desde a engenharia de aplicativos até ao monitoramento das condições e coleta de dados, oferecemos suporte 
para tornar os dados valiosos e acelerar o seu desenvolvimento.

ALGORITMOS 
BASEADOS EM IA

COMPUTADOR
DE BORDO

PRESSÃO, TORQUE, 
POTÊNCIA, VELOCIDADE, 

VIBRAÇÃO, TEMPERATURA, 
CAMPO MAGNÉTICO, 
UMIDADE RELATIVA, 

CARACTERÍSTICAS DE 
PERFORMANCE DO ÓLEO, 

ORIENTAÇÃO

AQUISIÇÃO DE DADOS 
EM TEMPO REAL:

ACIONAMENTO PADRÃO
INVERSORES

SENSORES INTEGRADOS OU 
POR CABO DESENVOLVIDOS 

PELA BONFIGLIOLI
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PAINEL DA BONFIGLIOLI
MONITORAMENTO DINÂMICO CICLO DE VIDA

MANUTENÇÃO PREDITIVA
AVALIAÇÃO DISPOSITIVOS DE SAÚDE

As soluções de sistemas IoT da Bonfiglioli estão focadas 
no aumento da produtividade e na melhoria da eficiência 
das máquinas de nossos clientes.

Nosso sistema é 
especialmente relevante 
para todas as aplicações 

onde a detecção antecipada 
de falhas é essencial para 

aumentar a confiabilidade e 
reduzir custos operacionais, 

custos de manutenção 
e reduzir o tempo de 

inatividade.

• Torque atual e imagens
• Temperatura
• Velocidade

Controle vida útil residual
• Danos na caixa de engrenagens
• Envelhecimento do óleo
• Óleo
• Avisos e alarmes 

Monitoramento dos parâmetros de integridade
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Com o objetivo da
Sustentabilidade4.
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A Bonfiglioli abraçou a sustentabilidade como
filosofia a qual fornece um grande futuro à empresa

e a qualquer participante em uma forma ética e considera

como prioridade alta o meio ambiente e a comunidade envolvente.
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Dar às crianças uma chance para um melhor futuro

Escola na Cidade 
de Ho Chi Minh 
City que proporciona 
um ensino gratuito 
a crianças de lares 
pobres e socialmente 
desfavorecidas.

VietnãOs lares para rapazes e moças acolhem 
crianças desfavorecidas dando-lhes a 
oportunidade de viverem juntas em 
um ambiente protegido, de receber 
educação e aprender habilidades 
vocacionais que as preparam para o 
ensino superior ou para entrarem no 
mercado de trabalho.

Índia

África do Sul
Escola de St. Mary em 
Joanesburgo fornece uma 
educação de primeira classe 
a meninas talentosas e 
desfavorecidas, para prepará-
las para se tornarem cidadãs 
responsáveis em um mundo 
de desafios.
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Uma ponte entre a escola e a vida real

Comitê Leonardo
Prêmio Clementino Bonfiglioli, com o nome do 
fundador da nossa empresa, é concedido a jovens 
que demonstram excelência em seus estudos 
e completam uma tese de grau relevante para 
automação industrial, transmissão e controle de 
energia, ou mecatrônica inovadora.

Apoio à cultura e saúde

Cinema Modernissimo: atento à arte local e 
ao patrimônio cultural, a Bonfiglioli contribui 
para a restauração do Cinema Modernissimo, 
no Palazzo Ronzani, em Bolonha.

MUS-E Musique Europe 
é um projeto multicultural 
Europeu dedicado a escolas 
primárias que acolhem 
muitas crianças imigrantes 
ou com graves dificuldades 
socioeconômicas ou culturais.

Itália

Malpighi La.B é o laboratório de robótica, TI 
e design 3D dedicado a Clementino Bonfiglioli 
e aberto a todos os estudantes em Bolonha, 
onde estes podem testar as suas habilidades, 
experimentar e cultivar suas ideias, em contato com 
o mundo dos negócios e da pesquisa.

A Bonfiglioli apoia a 
Associação de Epilepsia 
da Emilia Romagna 
(AEER) em um projeto 
piloto que monitora e 
trata jovens pacientes com 
disfunções cognitivas e 
emocionais.
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Localizações Globais Bonfiglioli

Austrália 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd 
2, Cox Place Glendenning NSW 2761 
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761 
Tel. +61 2 8811 8000

Brasil 
Bonfiglioli Redutores do Brasil Ltda 
Travessa Cláudio Armando 171 - Bloco 3 - CEP 09861-730 
Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - São Paulo 
Tel. +55 11 4344 2322

China 
Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co. Ltd. 
#68, Hui-Lian Road, QingPu District, 
201707 Shanghai 
Tel. +86 21 6700 2000

França 
Bonfiglioli Transmission s.a. 
14 Rue Eugène Pottier 
Zone Industrielle de Moimont II - 95670 Marly la Ville 
Tel. +33 1 34474510

Alemanha 
Bonfiglioli Deutschland GmbH 
Sperberweg 12 - 41468 Neuss 
Tel. +49 0 2131 2988 0 
Bonfiglioli Vectron GmbH 
Europark Fichtenhain B6 - 47807 Krefeld 
Tel. +49 0 2151 8396 0 
O&K Antriebstechnik GmbH 
Ruhrallee 8-12 - 45525 Hattingen 
Tel. +49 0 2324 2050 1

Índia 
Bonfiglioli Transmission Pvt Ltd 
Plot No. AC7-AC11, SIDCO Industrial Estate, 
Thirumudivakkam - 600 044 Chennai 
Tel. +91 44 2478 1035 
Industrial 
Survey No. 528, Porambakkam High Road, 
Mannur Village, Sriperambudur Taluk - 602 105 Chennai 
Tel. +91 44 6710 3800 
Plot No. A-95, Phase IV, MIDC Chakan, Village Nighoje 
Pune, Maharashtra - 410 501

Itália 
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. 
Sede principal 
Via Giovanni XXIII, 7/A - 40012 Lippo di Calderara di Reno 
Tel. +39 051 647 3111 
EVO - Industrial 
Via Bazzane, 33/A - 40012 Calderara di Reno 
Tel. +39 051 6473111 
Mobile, Wind 
Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva - 47100 Forlì 
Tel. +39 0543 789111 
Bonfiglioli Italia S.p.A 
Via Sandro Pertini lotto 7b - 20080 Carpiano 
Tel. +39 02 985081 
Bonfiglioli Mechatronic Research S.p.A 
Via Unione 49 - 38068 Rovereto 
Tel. +39 0464 443435/36
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Nova Zelândia 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd 
88 Hastie Avenue, Mangere Bridge, 2022 Auckland 
PO Box 11795, Ellerslie 
Tel. +64 09 634 6441

Singapura 
Bonfiglioli South East Asia Pte Ltd 
24 Pioneer Crescent #02-08 
West Park Bizcentral - Singapore, 628557 
Tel. +65 6268 9869

Eslováquia 
Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 
Robotnícka 2129 
Považská Bystrica, 01701 Slovakia 
Tel. +421 42 430 75 64

África do Sul 
Bonfiglioli South Africa Pty Ltd 
55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park, Sandton, 
Johannesburg, 2090 South Africa 
Tel. +27 11 608 2030

Espanha 
Tecnotrans Bonfiglioli s.a 
Pol. Ind. Zona Franca, Sector C, Calle F, nº 6 
08040 Barcelona 
Tel. +34 93 447 84 00

Turquia 
Bonfiglioli Turkey Jsc 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10007 Sk. No. 30 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 35620 Çiğli - Izmir 
Tel. +90 0 232 328 22 77

Reino Unido 
Bonfiglioli UK Ltd. 
Unit 1 Calver Quay, Calver Road, Winwick 
Warrington, Cheshire - WA2 8UD 
Tel. +44 1925 852667

EUA 
Bonfiglioli USA Inc. 
3541 Hargrave Drive 
Hebron, Kentucky 41048 
Tel. +1 859 334 3333

Vietnã 
Bonfiglioli Vietnam Ltd 
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 
Ben Cat - Binh Duong Province 
Tel. +84 650 3577411
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Temos um incansável compromisso com a excelência, 
inovação e sustentabilidade. Nossa Equipe cria, distribui e 
oferece suporte em soluções de  transmissão e controle de 
potência para manter o mundo em movimento.

SEDE PRINCIPAL
Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bolonha (Italy)
www.bonfiglioli.com


