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Na Sepro, sabemos que cada cliente é único. É por isso que nossa gama de 
serviços estendidos se adapta à realidade de suas necessidades. 

Nosso objetivo?? sua tranquilidade!!

O serviço Sepro, é a garantia de ter robôs que sempre atendem às suas 
expectativas, em todos os lugares o tempo todo.  

Seu robô Sepro é robusto, confiável e evolutivo.
Para que o robô sempre se adapte melhor às suas necessidades, à cada etapa 

de sua produção, oferecemos uma gama completa de serviços. Desde a instalação do 
seu robô ao retrofit, incluindo a manutenção. 

Nossa gama de serviços também inclui um suporte local eficiente e uma oferta 
de treinamento completa. 

O serviço Sepro é a garantia de se beneficiar das mais recentes inovações em 
P&D, ao serviço de um uso otimizado do seu equipamento para garantir sempre um 
melhor desempenho.

Uma rede de especialistas, no mundo todo.

Nossa rede de especialistas em serviços lhe oferece o suporte durante todo o ciclo de 
vida do seu robô.

■ Montagem e start-up
■ Atendimento pós-venda
■ Assistência à programação
■ Manutenção preventiva
■ Resolução de problemas
■ Realocação & retrofit: seu robô evolui!
■ Upgrade eletrônico
■ Update software



CONTRATOS DE MANUTENÇÃO
Oferecemos uma variedade de contratos para atender qualquer que seja seu nível 

de exigência, desde suporte telefônico ao « full maintenance ». Em todos os casos, 
nossos contratos incluem um desconto em nossas peças de reposição, assim como o 
compromisso de intervir em até 24H*, em caso do seu robô estiver com falha.  
*horário das 08h - 18h no Brasil somente. Serviço disponível fora algumas áreas geográficas, consulte o SAC.

Support Pack Contract: Você terá o benefício de desconto em peças e atendimento 
técnico. Como opcional, nós podemos oferecer um especialista SEPRO por um 
número fixado de dias, para cada ano contratado, para as suas necessidades 
(Manutenção, Programação, Intervenção emergencial, etc.) com valor diferenciado.  

Maintenance Pack Contract: Com este contrato, você se beneficiará de assistência 
técnica feita por um técnico SEPRO e todas as peças de reposição envolvidas na 
manutenção anual para todo seu parque de robôs. Durante esta intervenção, nós iremos 
trocar vários itens (lubrificação, baterias, filtros e se necessário correias), as quais estão 
todas cobertas por este contrato.

SEPROMAX Full Maintenance Contract: Com este contrato, você se beneficiará de um 
pacote completo de manutenção para seu robô SEPRO. Junto com nossos especialistas, 
nós ficaremos responsáveis pela manutenção corretiva e preventiva anual, estará incluso 
neste pacote todas as peças sobressalentes e consumíveis necessárias para garantir o 
bom funcionamento do robô. Com este contrato, você tem controle total dos 
custos de manutenção do seu equipamento, sem surpresas e custos extras não 
considerados em budget. 

SUMÁRIO DE BENEFÍCIOS 

No contract Support Pack Maintenance Pack Sepromax* 

Suporte Telefônico (Hotline) Incluso Incluso e Prioritário Incluso e Prioritário Incluso e Prioritário 

Tempo máximo para 
intervenção no local 

Sem 
compromisso 

24 horas 24 horas 24 horas 

Manutenção Preventiva Não Incluso Não Incluso Incluso Incluso 

Itens Consumíveis     
(Graxa, Filtros, Baterias) 

Sem desconto Desconto + Incluso Incluso 

Atendimento Técnico (Serviço) Sem desconto Desconto + Desconto ++ Incluso** 

Peças de Reposição Sem desconto Desconto + Desconto ++ Incluso 

XX dias livres de Serviço 
Técnico Não Incluso Opcional Opcional Opcional

*Sepromax Contract: Elegível somente para robôs dentro de 06 meses após o término da garantia.

**Exceto passagem aérea, quando necessário.
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A ferramenta de suporte 4.0 que participa à transformação digital da 
sua empresa!

A Sepro oferece o Live Support, uma oferta de suporte hotline «ao vivo» projetada para reduzir 
a indisponibilidade do seu robô Sepro. Este serviço de dados inteligentes é totalmente orientado 
para o usuário:
■ Aplicativo dedicado, simples de instalar *
■ Desempenho: uma ferramenta digital voltada para negócios
■ Independente da infraestrutura de TI da fábrica: coletando dados do robô por meio de

smartphone e da rede telefônica (3G, 4G, 5G)

COMO FUNCIONA? 
1. Inicie o aplicativo.
2. Escaneie o QR Code – seu robô é imediatamente identificado.
3. Descreva seu problema de forma simples e adicione fotos, se necessário.
4. Envie! Nossos especialistas já estão prontos para lhe responder.
5. Discuta do seu problema por videoconferência com nossos técnicos!

Entre em contato com nosso departamento de atendimento ao cliente diretamente pelo 
aplicativo. 
Usando o sistema de videoconferência integrado, você pode compartilhar a situação ao vivo 
para facilitar o diagnóstico.  

Live Support permite reduzir o tempo de parada do seu robô.
Entre em contato: ■ seprodobrasil@sepro-group.com

■ +55 (11) 4815 4157

* IOS >V9 & Android >V5

LIVE SUPPORT

Transmissão dos seus dados para o seu contato Sepro e beneficie de um 
acesso prioritário com linha direta (24/7)
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A digitalização para um tempo de ciclo mais eficiente

A Sepro Group coloca sua experiência 4.0 ao serviço da programação padronizada  dos seus 
robôs, e lhe garante tempos de ciclos ideais! 

Ganhos medidos e comprovados!

Padronize sua programação

Opticycle permite padronizar a forma 
como são programados seus robôs Sepro.

 A mesma estrutura de programa na sua
fábrica e em todas suas plantas: tudo se
torna mais simples e intuitivo
 Uma operação uniforme e um treinamento
mais simples

Com Opticycle, um programa robô otimizado e  padronizado

A instalação do aplicativo é acompanhada de uma apresentação por um técnico Sepro e 
o inicio da produção com um molde.

Entre em contato: 

OPTICYCLE

Otimize seu tempo de ciclo

Um assistente, projetado para otimizar o ciclo 
de seus robôs de acordo com as práticas 
recomendadas na programação Sepro.

 O especialista Sepro é você!
O ensino dos principais pontos do ciclo é
feito passo-a-passo e de maneira otimizada
desde o início
 Concentre-se no seu negócio principal

■ seprodobrasil@sepro-group.com
■ +55 (11) 4815 4157
■ http://www.sepro-group.com/fr/services/opticycle

- Redução do tempo de intervenção dentro do molde: de até 40%
- Redução do tempo de ciclo total de até 5% do ciclo total
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UPGRADE VISUAL
Upgrade dos monitores Visual
Dê uma segunda vida aos seus robôs Sepro e facilite sua vida: transforme seu robô 
Visual em Visual 3! Esta atualização permite acessar todos os serviços 4.0 desenvolvidos 
pela Sepro Group: Opticycle, Live Support, etc.

■ Padronize seu parque de robôs!

■ Garanta a perfeita compatibilidade de programas entre seus robôs

■ Esteja sempre atualizado: aproveite a versão mais recente do software e evite qualquer
risco de obsolescência

Visual: a plataforma de controle universal da Sepro Group
A Sepro oferece uma plataforma de controle unificada, chamada Visual. Ela simplifica e 
programação e operação de todos os seus robôs, cartesianos de 3 e 5 eixos até robôs 
e cobôs de 6 eixos. Com  o upgrade, t ransforma  seus  robôs  de  Visual para Visual 
3, a úl t ima geração de  referência .

A Sepro cuida de tudo! Nosso técnico garante:
■ A configuração do robô
■ A adaptação elétrica e parametrização
■ A conversão do seu programa Visual pelo editor
■ A manutenção garantida: Sepro Group fornece a atualização do seu diagrama elétrico*
*diagrama elétrico que não incorpora as eventuais modificaçãos realizadas pelo cliente.

Seus robôs são elegíveis? 
Entre em contato: ■ seprodobrasil@sepro-group.com

■ +55 (11) 4815 4157

Torne seus robôs compatíveis com os mais recentes produtos de 
serviço: Live Support, OptiCycle…
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My Gripper, desenvolva sua garra como você 
quiser!

Das pinças aos perfis e acessórios de montagem, incluindo os 
elementos de corte, as ventosas e toda uma gama de 
acessórios, a Sepro oferece uma seleção completa de 
componentes que permitem projetar garras perfeitamente 
adaptadas às necessidades do mercado do plástico.

A compatibilidade entre os produtos das 3 marcas selecionadas está agora disponível para 
você. O catálogo atual é justamente completado por um guia de seleção digital, onde você 
encontrará a melhor maneira de combinar os elementos da sua garra: 
www.sepro-group.com/mygripper. 

Nosso departamento de atendimento ao cliente também está a sua disposição para ajudá-lo a 
fazer as melhores escolhas. 

Entre em contato: ■ www.sepro-group.com/mygripper
■ seprodobrasil@sepro-group.com
■ +55 (11) 4815 4157

COMPONENTES
ELÉTRICOS

COMPONENTES 
PNEUMÁTICOS

ELEMENTOS DE CORTE

CONEXÃO 
ROBÔ / GARRA

PINÇAS E DEDOS DE 
PREENSÃO

SUPORTES P/ COMPONENTES

PERFIS E ACESSÓRIOS DE 
MONTAGEM

VENTOSAS

Nossa linha de garras é desenhada pela Sepro Group, em colaboração com dois 
líderes mundiais no setor de ferramentas para garras: Gimatic e AGS.  
My Gripper, é simplesmente a gama mais completa de componentes para 
garras do mercado.
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Robôs sempre ativos!
A lista de peças de reposição corresponde às peças aconselhadas pela Sepro 
para manter seu robô.

Por que esta lista?

Solução de problemas
Limite as paradas de produção

A lista é composta de 3 niveis:

 LISTA DE PEÇAS CRÍTICAS: Somente as peças de reposição básicas,
para ajudar a reduzir o tempo de parada de máquina e atrasos de
produção.

 LISTE DE PEÇAS RECOMENDADAS: Uma lista personalizada e
completa das peças de reposição, para limitar seu risco.

 LISTE DE PEÇAS CONSUMÍVEIS: Peças para manutenção preventiva
periódica.

Para maiores informações, entre em contato:

Lista de Peças Sepro

Manutenção 
Tenha sempre um estoque de peças de desgaste

Fique 
independente! 

Você não é mais 
dependente do 

estoque de peças 
da Sepro Group

Economize tempo! 
Em caso de 

emergência, tudo 
está em casa, sem 

necessidade de 
transporte

Uma oferta 
personalizada!

Defina o estoque de 
peças adaptada às 
suas restrições de 

produção e seu 
budget

Conselhos 
adaptados às suas 

necessidades
 Guarde apenas 

peças úteis!

■ seprodobrasil@sepro-group.com
■ +55 (11) 4815 4157
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TREINAMENTO

Por que um treinamento SEPRO ? 

Como mais de 1000 participantes a cada ano, incorpore o TREINAMENTO SEPRO que permitirá 
desenvolver suas competências!  

Dessa forma, a empresa terá um melhor aproveitamento dos equipamentos que possui, 
maximizando o uso deles e abatendo o investimento do treinamento no custo do imposto de renda. 

*Conforme dispositivos legais: lei nº 6.297, de 1975, arts. 1º, caput, e 2º; Decreto nº 3.000, de 1999,
RIR/1999, arts. 299 e 368; Parecer Normativo CST nº 32, de 1981.

Exploração

Programação 

Manutenção

Oferecemos treinamentos orientados em torno de três temas principais: 

Como escolher seu treinamento? 

Nosso centro de treinamento está 
localizado em Jundiaí - SP. Também é 
possível organizar o treinamento na sua planta 
produtiva no Brasil, na América do Sul ou em qualquer 
lugar do mundo.

Para todo treinamento estândar, consulte o cronograma anual de treinamentos. No caso de um 
treinamento específico, as datas deverão ser definidas em conjunto com nossas assistentes, 
por telefone ou por e-mail. 

Onde são realizados os treinamentos? 

Q
 
uando ocorrem os treinamentos ? 

Visto que o treinamento SEPRO é essencial para as atividades da sua 
empresa, as despesas de treinamento podem ser deduzidas* do Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). 
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EXPLORAR UM ROBÔ EM PRODUÇÃO 

LUGAR:

DATA:

OBJETIVOS: 

DURAÇÃO: 

NOÇÕES NECESSÁRIAS: 

MODALIDADES DE ACESSO:  

EQUIPAMENTOS:  

MEIOS PEDAGÓGICOS: 

AVALIAÇÃO DOS 
OBJETIVOS: 

PÚBLICO ALVO: Operadores / Reguladores
      (De 3 à 6 pessoas no máximo)

No nosso centro de treinamento ou na sua planta de produção.

A definir em conjunto.

Lançar o robô em produção. 
Diagnosticar as anomalias diárias. 

1 meio-periodo / 4 horas – sendo min. 50% de trabalhos práticos. 

Nenhuma.

Aberto à todos. 

 Na sua fábrica, é necessário prever uma sala equipada de um quadro ou de um 
video-projetor. 
Para os trabalhos práticos, colocamos ou pedimos para deixar a disposição robôs 
equipados com o controle numérico VISUAL 2 ou VISUAL 3 para 2 à 3 pessoas. 

Todos nossos treinamentos são baseados numa alternancia 
entre transferência de conhecimento e boas práticas, com exercícios e 
cenários concretos. Todos recebem um suporte educacional 
contendo os documentos, assuntos e casos práticos corrigidos 
usados durante o treinamento. 

Os estagiários são avaliados por módulo de competência pelo instrutor, a fim de 
medir a aquisição de conhecimento em cada etapa do treinamento.  

NO FINAL DO TREINAMENTO: Entrega de um certificado de presença.

PROGRAMAÇÃO: 

PRINCÍPIOS DO COMANDO NUMÉRICO 
O equipamento 
A segurança 
Os procedimentos de inicialização Os 
movimentos no modo « manual » A 
garra: instalação, verificação 

INICIO DE PRODUÇÃO
A escolha do programa 
O retorno à origem e o primeiro ciclo 
O fim da produção 
A alteração de parâmetros do ciclo no modo « auto » 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
A interpretação das mensagens de defeito O 
diagnóstico de defeitos e re-início após falha

EV2 
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CRIAR CICLOS DE PRODUÇÃO 

LUGAR:

DATA:

OBJETIVOS: 

DURAÇÃO: 

NOÇÕES NECESSÁRIAS: 

MODALIDADES DE ACESSO:  

EQUIPAMENTOS:  

MEIOS PEDAGÓGICOS: 

AVALIAÇÃO DOS 
OBJETIVOS: 

PÚBLICO ALVO: Operadores / Reguladores
       (Até 4 pessoas no máximo)

No nosso centro de treinamento ou na sua planta de produção.

A definir em conjunto.

Lançar o robô em produção. 
Diagnosticar as anomalias diárias.
Criar ciclos de produção com Depósito Simples e EPS. 

1 dia em contínuo – sendo min. 50% de trabalhos práticos. 

Nenhuma.

Aberto à todos. 

 Na sua fábrica, é necessário prever uma sala equipada de um quadro ou de um video-
projetor. 
Para os trabalhos práticos, colocamos ou pedimos para deixar a disposição robôs 
equipados com o controle numérico VISUAL 2 ou VISUAL 3 para 2 à 3 pessoas. 

Todos nossos treinamentos são baseados numa alternancia entre 
transferência de conhecimento e boas práticas, com exercícios e cenários 
concretos. Todos recebem um suporte educacional contendo os 
documentos, assuntos e casos práticos corrigidos usados durante o 
treinamento. 

Os estagiários são avaliados por módulo de competência pelo instrutor, a fim de 
medir a aquisição de conhecimento em cada etapa do treinamento.  

NO FINAL DO TREINAMENTO: Entrega de um certificado de presença.

PROGRAMAÇÃO: 

CCV2

PRINCÍPIOS DO COMANDO NUMÉRICO 
O equipamento 
A segurança 
Os procedimentos de inicialização Os 
movimentos no modo « manual »
A garra: instalação, verificação 

INÍCIO DE PRODUÇÃO
A escolha do programa  
O retorno origem e o primeiro ciclo 
O fim da produção 
A alteração de parâmetros do ciclo no 
modo « auto » 

CRIAÇÃO DE CICLOS 
Os parâmetros do ciclo
O princípio EPS
Análise de um ciclo de produção
O procedimento para criar ciclos com EPS
As modificações de parâmetros
O módulo Depósito Simples
A criação de ciclos com Depósito Simples

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
A interpretação das mensagens de defeito 
O diagnóstico de defeitos e re-início após falha 
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PROGRAMAR E OTIMIZAR CICLOS DE PRODUÇÃO

LUGAR:

DATA:

OBJETIVOS: 

DURAÇÃO: 

NOÇÕES NECESSÁRIAS: 

MODALIDADES DE ACESSO:  

EQUIPAMENTOS:  

MEIOS PEDAGÓGICOS: 

PÚBLICO ALVO: Técnicos de Manutenção / Processo / Reguladores 
       (De 3 à 4 pessoas no máximo)

No nosso centro de treinamento ou na sua planta de produção.

A definir em conjunto.

Analisar e programar aplicações simples (pegar e soltar peças). 
Otimizar um programa.

3 dias em contínuo. 

Nenhuma.

Aberto à todos. 

 Na sua fábrica, é necessário prever uma sala equipada de um quadro ou de
 um video-projetor. 
Para os trabalhos práticos, colocamos ou pedimos para deixar a disposição robôs 
equipados com o controle numérico VISUAL 2 ou VISUAL 3 para 2 à 3 pessoas. 

Todos nossos treinamentos são baseados numa alternancia entre 
transferência de conhecimento e boas práticas, com exercícios e cenários concretos. 
Todos recebem um suporte educacional contendo os documentos, 
assuntos e casos práticos corrigidos usados durante o treinamento. 

Os estagiários são avaliados por módulo de competência pelo instrutor, a 
fim de medir a aquisição de conhecimento em cada etapa do treinamento.  

NO FINAL DO TREINAMENTO: Entrega de um certificado de presença.

PROGRAMAÇÃO: 

PRV2

PRINCÍPIOS DO COMANDO NUMÉRICO 
O equipamento 
A segurança 
A produção: início - parada

CRIAÇÃO DE CICLOS
Os parâmetros do ciclo
O princípio EPS
O módulo Depósito Simples
A criação de ciclos com Depósito Simples

PROGRAMAÇÃO
A estrutura dos programas
As instruções de base
A criação e o teste de um programa simples  
com parâmetros de ciclo 

O empilhamento simples 
Os contadores de ciclos 
Estudo de caso 

A interface máquina/robô
A criação e o teste de um programa com interface

OTIMIZAÇÃO DOS CICLOS DE PRODUÇÃO 
A programação estendida dos eixos numéricos e as 
opções do ciclo
As capacidades do comando numérico
A criação e o teste de um programa otimizado A 
gestão dos programas
A criação de programas fontes EPS
O teste de condição

ESTUDO DE FUNÇÕES 
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PROGRAMAR PLC E GERENCIAR PERIFÉRICOS 

LUGAR:

DATA:

OBJETIVOS: 

DURAÇÃO: 

NOÇÕES NECESSÁRIAS: 

MODALIDADES DE ACESSO:  

EQUIPAMENTOS:  

MEIOS PEDAGÓGICOS: 

AVALIAÇÃO DOS 
OBJETIVOS: 

PÚBLICO ALVO: Técnicos de Manutenção / Processo / Reguladores 
       (De 3 à 4 pessoas no máximo)

No nosso centro de treinamento ou na sua planta de produção.

A definir em conjunto.

Analisar e programar aplicações simples (pegar e soltar peças). 
Otimizar um programa.

2 dias em contínuo. 

Nenhuma.

Ter realizado o treinamento PRV2. 

 Na sua fábrica, é necessário prever uma sala equipada de um quadro ou de
 um video-projetor. 
Para os trabalhos práticos, colocamos ou pedimos para deixar a disposição robôs 
equipados com o controle numérico VISUAL 2 ou VISUAL 3 para 2 à 3 pessoas. 

Todos nossos treinamentos são baseados numa alternancia 
entre transferência de conhecimento e boas práticas, com exercícios e cenários 
concretos. Todos recebem um suporte educacional contendo os 
documentos, assuntos e casos práticos corrigidos usados durante o 
treinamento. 

Os estagiários são avaliados por módulo de competência pelo instrutor, a 
fim de medir a aquisição de conhecimento em cada etapa do treinamento.  

NO FINAL DO TREINAMENTO: Entrega de um certificado de presença.

PROGRAMAÇÃO: 

PSV2

A PARAMETRIZAÇÃO DO COMANDO
A configuração dos cames virtuais
A configuração das entradas/saídas do comando 
Os icônes ou teclas personalizáveis Estudo de 
caso

AS VARIÁVEIS INTERNAS DO COMANDO 
As variáveis simples (IN, OUT, BIT) 
As características e linguagem PLC 
As variáveis estruturadas (WORDs)
O PLC de vigilência

A GESTÃO DOS PERIFÉRICOS
A capacidade do comando 
As noções de automatismos
Os sub-programas paralelos múltiplos 
A programação sequencial e combinatória dos PLC 
Estudo de caso
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MANTER UM ROBÔ - ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

LUGAR:

NO FINAL DO TREINAMENTO: Entrega de um certificado de presença.

PROGRAMAÇÃO: 

MV2

PÚBLICO ALVO: Técnicos de Manutenção / Processo 
       (De 3 à 4 pessoas no máximo)

No nosso centro de treinamento ou na sua planta de produção.

A definir em conjunto.

Interver numa pane elétrica. 
Assegurar a manutenção preventiva.

1 dia em contínuo – sendo min. 50% de trabalhos práticos.

Dominar a programação de ciclos.
Possuir uma certificação elétrica válida.

 O pré-requisito é validado de acordo com os resultados dos questionários de avaliação
preenchidos.

Uma cópia da Certificação Elétrica válida deve ser fornecida antes do início do curso. 

Na sua fábrica, é necessário prever uma sala equipada de um quadro ou de um Video-
projetor.
Para os trabalhos práticos, colocamos ou pedimos para deixar a disposição robôs 
equipados com o controle numérico VISUAL 2 ou VISUAL 3 para 2 à 3 pessoas.

Todos nossos treinamentos são baseados numa alternância entre 
transferência de conhecimento e boas práticas, com exercícios e cenários 
concretos. Todos recebem um suporte educacional contendo os documentos, 
assuntos e casos práticos corrigidos usados durante o treinamento. 

Os estagiários são avaliados por módulo de competência pelo instrutor, a fim dede medir 
a aquisição de conhecimento em cada etapa do treinamento. 

DATA:

OBJETIVOS: 

DURAÇÃO: 

NOÇÕES NECESSÁRIAS: 

MODALIDADES DE 

ACESSO: 

EQUIPAMENTOS:  

MEIOS PEDAGÓGICOS: 

AVALIAÇÃO DOS 
OBJETIVOS: 

PROCEDIMENTO DE ENCONTRO DE FALHAS 

ARQUITETURA MATERIAL
Os movimentos pneumáticos Os bus CAN
As áreas de trabalho
Os movimentos numéricos Os periféricos
O monitor
A segurança
A interface máquina / robô As alimentações
As intervenções numa falha 

CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA
Os parâmetros gerais 
A calibração dos eixos numéricos

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
A pneumática
A mecânica
A elétrica 





SERVIÇO SEPRO NO MUNDO

SEPRO CENTROS DE TREINAMENTO

SEPRO CENTROS DE SERVIÇO

SEPRO CENTRO DE SERVIÇO PARCEIRO
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Waldstrasse 76a 
63128 Dietzenbach 
Tel: (49) 6074 696 520 
Fax: (33) 6074 696 5269 
seprogmbh@sepro-group.com

2 Fitzhamon Court 
Featherstone Road 
Wolvertone Mill
Milton Keynes MK12 6LB 
Tel: (44) 1908 223 116 
Fax: (44) 1908 227 716 
ltd@sepro-group.com

Zurich
Tel: (41) 79 243 80 81
www.sepro-group.com 
seproswitzerland@sepro-group.com

FSD Park 2, Fsz. 2
H-2045 Törökbálint
Hungary
Tel: (36) 303 001 219
seproaustriahungary@sepro-group.com

2018 Antwerpen
Tel: (32) 477 648 512 
seprobenelux@sepro-group.com

Parque Empresarial Las Rozas 
Calle Adolfo Pérez Esquivel
N. 3 OF. 20
28232 Madrid
Tel: (34) 91 323 37 65
Fax: (34) 91 232 46 93
seprorobotica@sepro-group.com

765 Commonwealth Drive
Suite 104
Warrendale, PA 15086
USA
Tel: (1) 412-459-0450
Fax: (1) 412-459-0470
service@sepro-america.com

1010 Rue de la Gauchetière 
Ouest
Bureau 1230
Montréal, Québec H3B 2N2
CANADA
Tel: (1) 514-515-9349
seprocanada@sepro-group.com 

8F, No. 1386 Hongqiao Road, 
200336 Shangai, P.R. China  
Tel: (86) 137 64 78 14 87 
seprochina@sepro-group.com 
sepro-asia@sepro-group.com 

Rua Vicente Preterotti, 721 Jd. S. 
Vicente
13214-675 Jundiai
Tel: (55) 11 4815 4157 
Fax: (55) 11 4815 4158 
seprodobrasil@sepro-group.com

Blvd. Bernardo Quintana 514 – D
Suite 301, Colonia Arboledas
Querétaro, QRO 76140
MEXICO
Tel: (52) 1-442-405-0943 
sepromexico@sepro-group.com

Rue Henry Bessemer 
ZA Acti-Est
Les Ajoncs
85000 La Roche-sur-Yon 
Tel: 0825 88 70 68 
SAV@sepro-group.com

www.sepro-group.com 
Contato: SAV@sepro-group.com

http://www.sepro-group.com 
https://twitter.com/seprogroup?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/seprogroup/
https://www.youtube.com/user/SeproRobotique
https://www.instagram.com/seprogroup/?hl=fr
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