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A Honeywell Intelligrated fornece peças de reposição proprietárias e 

de commodities de alta qualidade para as marcas mais conceituadas 

do setor de gerenciamento de materiais. Como fabricante original 

do equipamento (OEM), a Honeywell Intelligrated oferece o suporte 

certo para manter os sistemas essenciais funcionando com a máxima 

eficiência para conduzir operações confiáveis e eficientes para 

varejistas, fabricantes e provedores de logística em todo o mundo. 

Além de peças originais do fabricante para seu próprio equipamento, a 

Honeywell Intelligrated fornece peças de commodity para componentes 

integrados do sistema, permitindo que as operações consolidem o 

processo de pedido de peças sem sacrificar a qualidade e a confiança. O 

uso de peças originais do fabricante garante um desempenho confiável 

e que as peças permaneçam atualizadas e em conformidade com as 

especificações rigorosas, à medida que os OEMs implementam melhorias 

no projeto. As peças que não são originais do fabricante acarretam 

um alto risco de falha prematura devido a materiais e processos de 

fabricação inferiores e podem causar tempo de inatividade, maiores 

danos aos sistemas auxiliares e anular as garantias do sistema.

Suporte ao vivo
A Honeywell Intelligrated oferece acesso a especialistas em peças, cada um 

com uma média de 20 anos de experiência em gerenciamento de materiais, 

através de sua linha direta de peças para atender às necessidades de 

equipamentos e manutenção dos clientes. Funcionando de segunda 

a sexta-feira, das 8h às 20h, horário do leste (ET) com assistência de 

emergência 24 horas, os clientes sempre recebem a ajuda que precisam. 

Abastecimento de peças
O centro de abastecimento de peças da 

Honeywell Intelligrated atende aos padrões de 

classe mundial para a excelência da cadeia de 

fornecimento. Uma cadeia de fornecimento 

integrada e um programa abrangente de 

conformidade do fornecedor mantêm padrões 

de qualidade rigorosos para atender às 

expectativas de entrega do cliente quanto à 

precisão do pedido e aos envios no prazo. 

O centro de abastecimento de peças 

da Honeywell Intelligrated fornece:

• Envio de emergência 24 horas

• Precisão do estoque sustentado de 99,9%

• Precisão do pedido sustentado de 99,8%

• 15.000 SKUs em estoque prontos 

para envio imediato

• Envio no mesmo dia de itens em estoque

• Desempenho de envio no prazo de 98%

• Análise dinâmica do plano de estoque

• Materiais de embalagem de última geração

• Garantia de serviço completo 

dedicado e equipe de devoluções

Entre em contato com a equipe dedicada de 
peças da Honeywell Intelligrated 

Telefone: disque 877-315-3400 e selecione 
a opção dois

E-mail: parts@intelligrated.com

Online: www.OnTimeParts.com

Peças da Honeywell Intelligrated



Como OEM, a Honeywell Intelligrated fornece suporte de fonte única com conhecimento para acesso 

rápido a peças com garantia de desempenho.

• Suporte completo de peças originais e commodities proprietárias durante todo o ciclo  
de vida do sistema

• Acesso à experiência de design, construção e manutenção de especialistas em peças altamente 
treinados e engenheiros de sistema

• Fácil identificação de peças de desenhos e materiais originais

• Diagnóstico do sistema baseado em falhas e uso de peças

• Planejamento de obsolescência e recomendações de peças alternativas

• Análise avançada sobre uso de peças e planejamento de orçamento 

• Descontos de quantidade e programas de descontos com base no volume de pedidos  

• Envio no mesmo dia do inventário em estoque

• Serviços de peças especializadas, como kits de selecionadores, avaliações de gaiola de peças e 
administração de garantia   



Serviços de peças
A Honeywell Intelligrated oferece serviços que 

facilitam a manutenção de um estoque de 

peças bem abastecido para sistemas essenciais 

de gerenciamento de materiais. A empresa 

oferece serviços padrão e especializados para 

ajudar as operações a planejar e gerenciar 

inventários no local com as peças certas 

para manter os sistemas funcionando sem 

problemas e evitar interrupções não planejadas.
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Lista de peças de reposição 
recomendadas 

Detalhes de recomendação de estoque de tipos e quantidades de peças 
para substituição de emergência e manutenção preventiva para minimizar 
o tempo de inatividade.

Referência cruzada de número de 
peça da Honeywell Intelligrated

Catálogos da Honeywell Intelligrated, números de peça do fabricante e 
números de peça internos do cliente para garantir a precisão do pedido.

Análise de inventário
Revise o inventário atual em relação à lista de peças de reposição 
recomendadas para identificar peças sobressalentes essenciais em falta e 
aconselhar sobre níveis de estoque de segurança e pontos de reposição.

Revisão anual do orçamento  
de peças

O cliente recebe assistência de orçamentos personalizados, com base na 
condição e na idade dos sistemas de gerenciamento de materiais, para 
ajudar a estimar o orçamento anual de peças.

Assistência de peças ao vivo
Assistência ao vivo das 8h às 20h, ET. De segunda a sexta-feira, mais 
suporte de emergência 24 horas de especialistas em peças com profundo 
conhecimento do sistema.

Peças por equipamento 
A Honeywell Intelligrated fornece listas de peças para cada número de ativo 
de gerenciamento de material através de seu site OnTimeParts.com para 
facilitar a identificação de peças críticas para suportar sistemas de clientes.

OnTimeParts.com
O armazenamento na Web fácil de usar fornece informações de 
disponibilidade e históricos completos de pedidos para fácil acesso às 
peças corretas de cada sistema.
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A Honeywell Intelligrated analisa o estoque atual, aplica práticas 
recomendadas de peças, cita peças de reposição essenciais em falta e faz 
recomendações para melhorias operacionais em gaiola de peças.

Encaixe de peças

Os especialistas especializados em peças visitam os locais dos clientes para 
estabelecer a gaiola de peças com peças de reposição recomendadas para 
equipamentos de gerenciamento de material da Honeywell Intelligrated e 
orientam a equipe sobre as práticas recomendadas de estoque de peças.

Integração de aplicação de  
compra PunchOut 

A Honeywell Intelligrated permite a conexão direta entre o ERP do cliente 
ou aplicativos de compra e o OnTimeParts.com para permitir decisões 
inteligentes de compra, envio automático de pedidos e faturamento.



Peças originais de propriedade
Embora as peças não originais possam parecer semelhantes às originais 

autênticas, elas são frequentemente projetadas com materiais e 

técnicas de produção mais baratas, tornando-as propensas a falhas 

prematuras, causando danos aos componentes auxiliares e, pior ainda, 

permitindo a falta de garantias do sistema. Perceber o verdadeiro valor 

de um investimento em automação durante sua vida útil requer uma 

estratégia abrangente de ciclo de vida usando peças de reposição 

originais para garantir uma operação mais eficiente e a um custo menor. 

Além de arriscar grandes danos em todo o sistema, as peças não 

originais raramente duram tanto ou oferecem desempenho comparável 

à peça original. Essa lacuna de durabilidade e desempenho aumenta 

com o tempo, pois os engenheiros das peças originais incorporam 

aprimoramentos de design às principais peças durante todo o 

ciclo de vida do sistema, fazendo com que peças não originais 

acumulem custos mais elevados a longo prazo devido ao aumento 

dos custos de manutenção e de tempo de inatividade frequentes.

Peças de commodity
A Honeywell Intelligrated oferece peças de commodity especificamente 

projetadas para trabalhar com seus equipamentos, permitindo que os clientes 

solicitem todas as peças de reposição necessárias para seu sistema por meio de 

uma única fonte, economizando tempo e dinheiro com um processo simplificado. 

A empresa oferece suporte a todas as peças de commodity com suporte de 

garantia e pode enviar peças em pacotes completos para projetos específicos. 

Como fabricante original, somente a Honeywell 

Intelligrated pode fornecer aconselhamento 

adequado sobre como as peças de commodity 

funcionam em seus sistemas, combinando os 

clientes com peças projetadas para atender 

às especificações funcionais e recomendando 

peças de reposição em caso de obsolescência. 

A Honeywell Intelligrated pode aproveitar 

essa experiência para identificar a causa de 

problemas anormais no sistema, mesmo que 

o problema esteja fora do ponto de falha. 

A Honeywell Intelligrated oferece peças 

originais a partir dessas marcas de 

componentes respeitáveis do sistema e mais:
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Peças MRO da  
Honeywell Intelligrated

A Honeywell Intelligrated é o fabricante de peças 
originais dos seguintes sistemas e máquinas:

• Alvey®

• Buschman®

• Crisplant®

• Mathews®

• Cleco®

• Davco™

• FKI Logistex®

• RTS™

• Versa™

• Allen-Bradley

• Baldor®

• Cutler Hammer®

• Dodge

• Itoh Denki®

• Reliance

• Rockwell Automation

• SEW Eurodrive®

• SICK®



OnTimeParts.com
A Honeywell Intelligrated oferece o OnTimeParts.com, o site de peças 

de gerenciamento de material mais abrangente do setor. Respaldado 

por uma operação de abastecimento de peças de primeira classe e 

serviços de suporte de peças fornecidos por especialistas especializados 

em peças, o OnTimeParts.com fornece acesso a peças originais e de 

commodity com informações de disponibilidade em estoque e envio. 

Os usuários podem verificar a disponibilidade da peça, acessar o 

histórico de pedidos, salvar e compartilhar carrinhos de compras, 

criar listas de compras para peças comumente encomendadas e 

acessar informações específicas e detalhadas sobre peças para cada 

sistema, facilitando a localização, a compra e o envio das peças certas 

para manter os sistemas funcionando com eficiência máxima. 

OnTimeParts.com oferece:

• Acesso a históricos completos de pedidos da web, telefone, e-mail e fax

• Status de pedido facilmente acessível

• Descrições e fotos de peças atualizadas regularmente

• Listas de peças de reposição recomendadas por projeto, número  
de ativo e equipamento 

• Identificação de peças relacionadas e dicas técnicas

• Função de salvar na lista para peças encomendadas com frequência

• Capacidade de salvar e compartilhar carrinhos de compras

• Capacidade de checkout rápido com informações padrão  
de cobrança e envio

• Acesso aos tempos de espera e disponibilidade de peças



Peças por equipamento
Procurar por peças de reposição específicas de um sistema pode 

ser uma tarefa cansativa e frustrante. Para agilizar o processo, 

a Honeywell Intelligrated fornece peças por equipamento, uma 

ferramenta baseada na Web que conecta os clientes com as peças de 

reposição e quantidades recomendadas para o seu sistema exclusivo, 

basta digitar os números de ativos de gerenciamento de material. 

A ferramenta permite a rápida identificação e compra das peças 

certas para manter um tempo de atividade essencial através de:  

• Fácil identificação de peça por número de ativo de gerenciamento  
de material

• Resultados de pesquisa consolidados filtrados por número de projeto 

• Identificação de outros ativos no local que contêm uma pesquisa de 
número de peça por peça, especialmente útil em caso de inatividade 

• Integração com OnTimeParts.com para facilitar o pedido

• Acesso através do OnTimeParts.com ou do Painel da  
Honeywell Intelligrated

Para mais informações sobre peças da Honeywell Intelligrated, acesse www.OnTimeParts.com.
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O Centro de distribuição conectado
O ritmo da mudança no comércio moderno está exercendo uma enorme 

pressão sobre as operações de abastecimento. Para se manter competitiva 

e proteger os lucros, as empresas precisam de soluções que os ajudem a 

alcançar o máximo rendimento, flexibilidade diária, escalabilidade à prova de 

futuro e inteligência para tomar decisões informadas. 

O Centro de distribuição conectado ajuda as empresas a fazer a 

transformação digital necessária para aumentar a confiabilidade, melhorar 

a utilização e maximizar a produtividade por meio de:

• Execução inteligente, orientada por dados e de alta velocidade

• Processos automatizados e adaptáveis para máquinas e trabalhadores

• Utilização otimizada com a capacidade de se adaptar e expandir 

perfeitamente

• Ideias e análise preditiva, de sensores à nuvem


