
Com o programa Milk Run, o seu equipamento é coletado de forma gratuita, e 

encaminhado ao Centro de Reparos Siemens, localizado em Jundiaí, SP. Além de gratuito, 

é você quem define a frequência com que essas coletas são realizadas.

Logística Milk Run

Possui algum equipamento 
Siemens precisando de reparos?

Economize tempo e recursos com operações logísticas. 
A Siemens está disponibilizando de forma gratuita a sua 
rede de transportadoras para coletar equipamentos que 
requerem serviços de reparo.

Não se preocupe! Entre 
em contato com a equipe 
Milk Run da Siemens que 
cuidamos do restante.

O seu equipamento 
Siemens entrou em 
falha. E agora, quais 
os próximos passos? 
Escolher uma assistência 
técnica qualificada? 
Definir a melhor rota de 
entrega? Contratar uma 
transportadora adequada?
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Preencha o formulário 

disponível aqui ou acesse 

pelo QR Code ao lado.

Você passará a receber mensalmente os comunicados 

sobre as coletas.

A qualquer momento, havendo demandas de reparo, 

você também poderá entrar em contato conosco pelo 

milkrun.industria.br@siemens.com.

O restante deixa com a gente! O mais breve possível 

uma transportadora contratada pela Siemens visitará a 

sua planta e coletará o material. 

Pronto! Equipamento a caminho dos nossos 

especialistas e você economizando tempo e 

dinheiro com operações logísticas.

Transportes 
contratados 
pela Siemens 
sem qualquer 
custo 
adicional.

Redução 
de tempo 
e recursos 
com 
operações 
logísticas.

Flexibilidade 
e frequência 
de coleta 
de acordo 
com a sua 
necessidade.

Itens de automação, como:
IHM, CLP e módulos periféricos.

Itens de acionamento, como: 

SIRIUS SOFTSTARTER ou conversores das linhas SINAMICS, 

MICROMASTER, MASTERDRIVE e SIMODRIVE.

Motores e servomotores

Como funciona? Quais as 
vantagens 
da logística 
Milk Run?

Quais produtos podem 
ser coletados por meio 
do programa Milk Run?
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Itens de controle, como: 
SINUMERIK, SIMOTION e Unidades de Controle SINAMICS.

Itens de manobra, como:
Disjuntores caixa aberta 3WL e 3WT.

Siemens Infraestrutura e Indústria Ltda.

milkrun.industria.br@siemens.com

0800 7 73 73 73

Visite nossa página:
www.siemens.com.br/servicosdereparo
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