Ubicada al polígon industrial del Camp de les Forques, s'alça Bofri, una
empresa familiar dedicada al bobinatge i reparació de motors elèctrics,
bombes de buit, ventiladors industrials, reductors, servomotors i
encóders.
La política que regeix la nostra empresa és, davant de tot, la satisfacció
dels nostres clients, oferint assessorament tècnic davant qualsevol
imprevist, rapidesa en l'execució dels treballs, tracte professional i la
utilització de materials de primera qualitat.
Tot això dut a terme per un gran equip de professionals especialitzats en
tots els aspectes de la reparació, el manteniment i l'assessorament.

MOTORS ELÈCTRICS CORRENT ALTERNA I CORRENT CONTINUA
Reparació de tot tipus de motors CA i CC a partir de 0.5CV
Dedicats als motors des dels nostres inicis, amb més de 40 anys
d’experiència en el bobinatge de motors elèctrics de tot tipus.
La gran qualitat dels materials emprats en el rebobinatge dels motors ens
asseguren la fiabilitat dels motors reparats a BOFRI, tanmateix els nostres
operaris experimentats i les proves a les que se sotmeten els productes
abans de ser entregats, son la garantia en el nostre servei.
Contem també amb un expert equip en assessorament i pressuposts de
motors nous i reparacions. Sempre disposats a solucionar qualsevol dubte
i/o problema que pugui sorgir.
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Solucions per tot tipus de bombeig, des d’aigües brutes (depuradores) fins
a aigües netes (piscines) passant per bombes d’engranatges (matèries
grasses).
Reparem tot tipus de bombes, des d’un simple canvi de coixinets, fins al
bobinatge del mateix motor així com canvis de tanques mecàniques per tot
tipus de líquids.
Restauració de l’exterior de la bomba , quedant així la bomba pràcticament
nova.
Disposem tant mateix d’experts en càlcul de corbes i potències per
solucionar tots els problemes de diferencies d’alçades i cabals sabent així
la bomba més indicada en cada aplicació així com per la substitució de les
mateixes per bombes equivalents o amb millors prestacions.

MOTORREDUCTORS
Dins l’amplia gamma de reductors dels que el mercat disposa, tenim la
millor solució per cada aplicació i per les exigències de tots i cada un dels
nostres preuats clients.
Reparem tot tipus de reductors ja siguin planetaris, sens-fi o cicloïdals.
En totes les nostres reparacions es revisen tots els paràmetres de
funcionament de cada un dels reductors, es canvien els retens per tal
d’evitar fugues per ressecament dels mateixos, la substitució dels
rodaments de boles i la verificació de corones i sens-fins.
Sempre s’utilitzen olis de primeres marques i de gran qualitat amb la
viscositat i resistència a l’escalfament que exigeix cada fabricant.

VENTILADORS / EXTRACTORS /VENTILACIÓ FORÇADA
Utilitzats en diferents aplicacions en cada una de les empreses, els
ventiladors s’ubiquen en túnels de fred, en sostres de fabriques per fer
extracció / impulsió d’aire i tant poden ser axials com centrífugs.
Oferim servei de reparació incloent aquest el rebobinatge del motor, el
canvi de pales (sempre que sigui econòmicament viable), el canvi de
coixinets i la reparació dels seients dels coixinets.

MOTOTAMBORS
Reparació i substitució dels rodets motrius utilitzats en línies de transport
de materials. Es revisen parts essencials per al funcionament com
coixinets, rotor, estator, oli, engranatges i pinyons.

BOMBES DE BUIT
Servei de reparació de bombes de buit de diferents marques i models.
Des de Bofri, assegurem que les bombes de buit surten reparades i
comprovades (amb vacuòmetre digital) per donar els mil·libars de buit
que cada client ens exigeix per a les seves aplicacions (sempre dins els
marges d’acció de cada bomba).

El nostre pla d’acció en les reparacions de bombes, sabent la precisió amb
la qual treballen, es basa en comprovar tots els ajustos i toleràncies en
referencia amb les del fabricant; controlant sempre les hores de
funcionament tant per la vida útil dels olis com per la vida útil dels
components, garantint així una reparació precisa i fiable.

ENCODERS
Oferim el servei de reparació o substitució dels cada cop més utilitzats
encoders, dels quals hi ha dos tipus:
-

encoders incrementals, són els que generen un nombre exactament
definit de polsos per cada revolució del motor i donen inclús el
sentit de rotació de l’eix al que estiguin connectats.

-

encoders absoluts, són els que assignen a cada posició angular un
valor inequívoc inclús durant varies revolucions del motor o eix al
que estiguin connectats, tot i patir una caiguda de tensió, son
capaços de saber la posició en la que es troben.

SERVOMOTORS
Existeixen diferents tipus de motors per ser utilitzats com a servomotor,
entre ells els motors induïts de tres fases AC, motors d’escombretes DC,
motors pas a pas i motors lineals. Són cada dia més freqüents acompanyats
dels abans esmentats encoders, resolvers, tacometres i sensors hall effect.
Cada dia més equips i màquines els utilitzen, sent així, Bofri no es vol
quedar enrere i també ens cuidem de reparar tots aquests servomotors.

SERVEIS GENERALS
Dins l’amplia oferta de serveis de la nostra empresa, també oferim:
- Restauració de l’exterior dels motors, bombes i la gran majoria de les
feines realitzades. Desfent-nos de l’òxid entre d’altres agents nocius i
pintant el producte deixant un acabat pràcticament nou.

-

Manteniment general i condicionament de motors de grans
dimensions i potències. En aquest servei, s’ofereix una neteja i
comprovació dels aïllants, canvi de coixinets i condicionament tant
del bobinatge com de l’exterior.

- Manteniment general (igual que en el punt anterior) a domicili, ens
desplacem en cas de dificultat per desmuntar el motor per desenvolupar
les tasques de manteniment exigides pel motor i les necessitats del client,
tant mateix es realitza un seguiment del motor al llarg de les hores de
funcionament.

SERVEI DE VENDA DE PRODUCTES NOUS
Volem donar a conèixer el nostre servei de venta de productes nous,
destinat als clients que necessiten qualsevol dels productes als que ens
dediquem ja sigui per noves aplicacions com per a la substitució de motors
existents de reparació inviable o econòmicament massa costosos.
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