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FIABILIDADE BASEADA NA INOVAÇÃO
MLS (Mechanical Limit Switch) : Um sensor de posição 
perfeitamente insensível a sobretensões. 
CPS (Constant Positioning System) : Um travão de íman 
permanente patenteado (sem contacto) que não requer 
qualquer controlo ou manutenção.

OVP (OVer Pressured system) : os nossos motores IP68 
são todos construídos com sobrepressão de azoto para 
fornecer uma barreira permanente de gás contra a pressão 
da água.

FIABILIDADE COM BASE NA EXPERIÊNCIA
Há mais de quinze anos que a Unicum concebe moto-
redutores para coberturas de piscinas. Durante todo este 
tempo, foi feito um esforço permanente para melhorar a 
durabilidade ao longo do tempo dos nossos motores, mesmo 
num ambiente tão agressivo como o da água da piscina. Este 
esforço reflecte-se hoje com uma taxa de incumprimento 
inferior a 1%.

Toda a produção é feita exclusivamente na 
nossa fábrica francesa de 1600 m2.

Está sujeito a controlo de qualidade ao 
longo de todo o processo de produção. 
Duas bancadas de testes garantem e 
rastreabilidade ao longo de todo o processo 
de fabrico.

Os resultados destes testes estão disponíveis 
num certificado que pode ser disponibilizado 
ao cliente de diferentes formas, incluindo a 
possibilidade de o descarregar através de 
uma aplicação smartphone UNICUM. 

FIABILIDADE BASEADA NA QUALIDADE

A Unicum sempre concentrou os 
seus esforços de investigação e 
desenvolvimento em projectos 
destinados a melhorar a 
fiabilidade dos seus produtos. 

Várias patentes e soluções 
inteligentes são a prova disso:

DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA

DE ACESSO
INSTANTÂNEO

Os moto-redutores UNICUM estão entre os 
moto-redutores mais fiáveis actualmente 
disponíveis no mercado mundial.

MOTO-REDUTORES
UNICUM PARA
COBERTURAS DE PISCINAS

FIABILIDADE
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A Unicum é uma empresa que está activa há quase um 
século e que se reinventou para continuar a ser líder no seu 
mrcado. A nossa fábrica tem uma capacidade actual de 15.000 
motores por ano e pode ser facilmente expandida no futuro 
para aumentar a sua capacidade de produção se surgir a 
necessidade.

Técnicas organizacionais tais como 5S, Kanban, Melhoria 
Contínua e Lean Manufacturing fazem parte da nossa rotina 
diária e permitem-nos fornecer tanto pequenos como grandes 
clientes.

A Unicum faz parte de um grande grupo alemão que emprega 
actualmente mais de 6000 pessoas e tem um volume de 
negócios de mais de 1500 milhões de euros.

PERSONALIZAÇÃO E FLEXIBILIDADE: UM 
VERDADEIRO PRODUTO FEITO À MEDIDA

FACILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO
Os nossos motores e unidades de controlo electrónico são 
extremamente fáceis de instalar, o que torna a tarefa muito 
mais fácil para os instaladores e utilizadores.

Os nossos motores tubulares são «plug and play» e requerem 
apenas seis parafusos para serem instalados no tubo de 
enrolamento.

A programação dos interruptores de limite é fácil, é quase 
uma brincadeira de crianças e por isso o arranque da 
cobertura é muito rápido.

GAMA
A UNICUM oferece agora a mais vasta gama de moto-redutores 
do mundo, incluindo soluções para telhados de ripas, lonas, 
terraços móveis, pavimentos móveis, etc.

A escolha do nível de potência e de vedação permite obter 

sempre o compromisso certo entre o desempenho e o custo 
de instalação.
Caso não esteja disponível uma solução padrão, o gabinete 
de estudos da UNICUM está sempre à disposição dos seus 
clientes para co-desenvolver produtos exclusivos.

ORGANIZAÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

ZI de Montrambert Pigeot - 42150 La Ricamarie
+33 1 64 62 91 21 | contact@unicum.tech | www.unicum.tech
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Cada motor tubular é personalizado de acordo com as 
exigências de cada um dos nossos clientes.

Estão disponíveis diferentes tipos de eixos de aço inoxidável 
para fixação ao rolamento da piscina, dimensões e formas 
das flanges, e o comprimento do cabo pode ser precisa e 
pontualmente adaptado às necessidades do cliente, para 
que este tenha o seu próprio motor..
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UNICUM | O PARCEIRO DE CONFIANÇA
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