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Jamo Equipamentos
Sediados na cidade de Jaraguá do Sul - SC, atuamos desde 1989 na fabricação de equipamentos de
indução para forjamento, brasagem, fusão, tratamento térmico e montagem e desmontagem
por interferência. Nosso know-how é aplicado amplamente em equipamentos customizados,
conforme a aplicação do cliente.

Mercado
De capital 100% nacional, somos a empresa do segmento de aquecedores indutivos que mais cresce
no Brasil. Nosso destaque no mercado é reflexo do comprometimento e competência de toda nossa
equipe. Um trabalho reconhecido no fornecimento de mais de 7.800 equipamentos (em série e
customizados com mais de 600 aplicações diferentes), distribuídos em mais de 20 países.
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Uma Empresa Bem Estruturada
Com uma estrutura que nos permite projetar, fabricar e testar equipamentos com potências entre
1 a 1.200 kW em plena carga, confirmamos nosso compromisso pela excelência. Contamos com
laboratórios aparelhados com equipamentos de ponta e utilizamos um rígido controle de processos e
de qualidade, o que garante confiabilidade na execução de sua tecnologia.

Grupos geradores diesel para teste de equipamentos de alta
potência em plena carga.

Laboratório metalográfico.

Assistência Técnica
Composto de profissionais com capacitação técnica e conhecimento prático avançados, nosso
departamento de assistência técnica é preparado para garantir o aumento da produtividade e o máximo
desempenho de nossos equipamentos.
Nossa equipe dispõe de veículos adaptados, equipados com ferramentas específicas e peças de
reposição para um atendimento rápido e eficiente no cliente.
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Forjamento Total
Esta necessidade de aquecimento é caracterizada pelo aquecimento total do blank ou tarugo.
Fornecemos aos nossos clientes diversas soluções em aquecedores indutivos para forjamento com
potências entre 15 e 1.200 kW. O aquecimento indutivo é aplicado para aço carbono e suas ligas, aço
inox e suas ligas, alumínio, latão, bronze e cobre. Utilizamos a moderna tecnologia IGBT em nossos
geradores de frequência, que são caracterizados pela maior simplicidade de circuitos de controle,
resultando em dimensões físicas bem menores, quando comparados com qualquer outro sistema de
aquecimento. Os aquecedores indutivos Jamo proporcionam:
4Excelente produtividade
4Alta repetibilidade
4Controle de aquecimento preciso
4Segurança no processo e ao operador
4Baixo índice de descarbonetação da peça (carepa)
4 Evita a necessidade de decapar a peça antes do aquecimento
4Melhor qualidade do forjado
4Redução no consumo de energia
4Eficiência de 94 a 96%
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sistema de avanço pneumático, hidráulico ou servo acionado, indutor 100% fundido em concreto
refratário, guia tubular em aço inox refrigerado, gerador flutuante e sistema de refrigeração água/água
selado todo em aço inoxidável são algumas das características dos equipamentos que a Jamo oferece.
Consulte-nos, nossa equipe técnica e comercial está a sua disposição para avaliar criteriosamente qual

Forjamento

Desenvolvemos e fornecemos equipamentos conforme a necessidade do cliente. Calha de alimentação,

o equipamento mais adequado para sua necessidade de produção.
460 kW - 130 kg/h - Ø 28,58 x 58 mm - 1.250 ºC

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4120 kW - 260 kg/h - Ø 31,75 x 60 mm - 1.250 ºC
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Forjamento Total
Acessórios:
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Sistema supervisório
4Saída tomada Kap para integração com robô e supervisório externo
4Sistema infravermelho para medição de temperatura acoplado ao indutor
4Extrator de peças quentes na saída do indutor
4Sistema pneumático de rejeição de duas ou três vias
4160 kW - 378 kg/h - Ø 41,28 x 200 mm - 1.250 ºC
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O indutor Jamo para forjamento total possui espiras em cobre eletrolítico e revestimento em teflon,
Forjamento

revestimento externo em celeron e sistema de troca rápida.

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4200 kW - 410 kg/h - Ø 41,28 x 270 mm - 1.250 ºC

7

Forjamento Total
A concepção integrada dos nossos sistemas de aquecimento indutivo é projetada para instalação em
células de produção, com instalação rápida e de baixo custo, proporcionando economia de espaço,
portabilidade e eficiência.
4300 kW - 600 kg/h - Ø 41,28 x 270 mm - 1.250 ºC
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4Sistema de carregamento automático das peças através de esteira com motoredutor e inversor
Forjamento

de frequência
4CLP com IHM
4Sistema supervisório
4Saída tomada Kap para integração com robô e supervisório externo
4Sistema infravermelho para medição de temperatura acoplado ao indutor
4Extrator de peças quentes na saída do indutor

Brasagem

4Sistema pneumático de rejeição de duas ou três vias
4400 kW - 772 kg/h - Ø 50,8 x 155 mm - 1.250 ºC

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

4600 kW - 1.280 kg/h - Ø 76,2 x 150 mm - 1.250 ºC

9

Forjamento Total
4Sistema duplo de carregamento automático das peças através de esteira com motoredutor e
inversor de frequência
4CLP com IHM
4Sistema supervisório
4Tomada Kap para controle externo ou interligação com robô
4Sistema infravermelho para medição de temperatura acoplado ao indutor
4Extrator de peças quentes na saída do indutor
4Sistema pneumático de rejeição de duas ou três vias
4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
4850 kW - 2.160 kg/h - Ø 25,4 x 450 mm - 850 ºC
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11
Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

Forjamento

Forjamento Total
Sistema compacto para aquecimento de tarugos ou blanks.
4Indutor em baixa tensão facilitando o set up do equipamento
4Calha de alimentação
4Sistema de avanço pneumático, hidráulico ou servo acionado
4CLP com IHM
4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
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Forjamento a Morno
4Alta produtividade
Forjamento

4Disponível entre 15 e 600 kW
4Produção de 100 a 2.500 kg/hora
4Pré-aquecimento a 200 ºC para aplicação de lubrificante
4Sistema automático de aplicação de lubrificante

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Aquecimento final a 700 ºC para conformação a morno
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Forjamento Total de Metais Não Ferrosos
Este equipamento também possibilita o aquecimento de metais não ferrosos, tais como:
alumínio, latão, bronze e cobre.
4Indutor em baixa tensão facilitando o set up do equipamento
4Calha de alimentação com avanço hidráulico
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Alimentador vibratório com autonomia de até uma hora de trabalho
4Saída tomada Kap para integração com robô e supervisório externo
4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
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Indutores
eletrolítico revestido com pintura eletrostática a pó e seu sistema de conexão é tipo “rabo de andorinha”,
proporcionando maior agilidade e facilitando o set up do equipamento.

2

3

4

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

1

Forjamento

Indutor de troca rápida em baixa tensão. Estes indutores de aquecimento são fabricados em cobre
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Forjamento Parcial
Esta necessidade de aquecimento é caracterizada pelo aquecimento parcial do blank ou tarugo.
Fornecemos aos nossos clientes diversas soluções em aquecedores indutivos para forjamento com
potências entre 15 e 1.200 kW. O aquecimento indutivo é aplicado para aço carbono e suas ligas, aço
inox e suas ligas, alumínio, latão, bronze e cobre. Utilizamos a moderna tecnologia IGBT em nossos
geradores de frequência, que são caracterizados pela maior simplicidade de circuitos de controle,
resultando em dimensões físicas bem menores, quando comparados com qualquer outro sistema de
aquecimento. Os aquecedores indutivos Jamo proporcionam:
4Excelente produtividade
4Alta repetibilidade
4Controle de aquecimento preciso
4Segurança no processo e ao operador
4Baixo índice de descarbonetação da peça (carepa)
4Evita a necessidade de decapar a peça antes do aquecimento
4Melhor qualidade do forjado
4Redução no consumo de energia
4Eficiência de 94 a 96%
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Sistema compacto para aquecimento de tarugos ou blanks, com alimentação manual.
Forjamento

4Indutor de troca rápida, com sistema de conexão tipo “rabo de andorinha”
4Sistema de refrigeração com tanque, motobomba e trocador de calor em aço inoxidável
4Guia tubular em aço inox refrigerado

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Disponível em 25, 60, 80 e 120 kW
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Forjamento Parcial
Sistema compacto para aquecimento parcial de tarugos ou blanks.
4Indutor em baixa tensão facilitando o set up do equipamento
4Guia tubular em aço inox refrigerado
4Calha de alimentação
4Sistema de avanço pneumático, hidráulico ou servo acionado
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Sistema de refrigeração com tanque, motobomba e trocador de calor em aço inoxidável
4Gerador flutuante (sob molas)
4120 kW - aquecimento até 2” - Ø 38,1 x 80 mm (aquecimento) - 250 peças/hora - 1.250 ºC
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Forjamento

Desenvolvido para fabricantes de parafusos. Disponível em 25, 40, 60 e 120 kW.

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

440 kW - aquecimento até 1 ½ - Ø 25,4 x 50 mm (aquecimento) - 240 peças/hora - 1.250 ºC
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Forjamento Parcial
Sistema compacto para aquecimento parcial de tarugos ou blanks.
4Indutor em baixa tensão facilitando o set up do equipamento
4Calha de alimentação
4Sistema de avanço pneumático, hidráulico ou servo acionado
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Sistema de refrigeração com tanque, motobomba e trocador de calor em aço inoxidável
4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
4160 kW - aquecimento até 3” - Ø 38,1 x 80 mm (aquecimento) - 360 peças/hora - 1.250 ºC
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Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

Forjamento

Forjamento Parcial
4Aquecimento simultâneo de 2 tarugos
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Sistema servo-acionado para avanço do indutor até o tarugo
4Gerador flutuante (sob molas)
4Saída tomada Kap para integração com robô e supervisório externo
480 kW - aquecimento até 1 ½ - Ø 9,53 x 40 mm (aquecimento) - 1.000 peças/hora
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Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

Forjamento

Forjamento Parcial
4Aquecimento de duas pontas simultaneamente
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Sistema servo-acionado para avanço do indutor até o tarugo
4Gerador flutuante (sob molas)
4Saída tomada Kap para integração com robô e supervisório externo
4Sistema com alimentação através de magazine com autonomia de até uma hora de trabalho
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4Alta produtividade
Forjamento

4Desenvolvido para aquecimento central de tarugos
4O equipamento aceita material com rosca
4Apropriado para fabricação de grampo mola e similares

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Disponível em 60, 120 e 160 kW
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Forjamento Parcial
Laminação da rosca a quente em parafuso Tirefond.
4Disponível em 200 kW
4Indutor duplo de troca rápida, com sistema de conexão tipo “rabo de andorinha”
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Sistema servo-acionado para manipulação da peça no indutor e no laminador
4Sistema servo-acionado para avanço do indutor até a peça
4Caçamba para carregamento automático das peças através de esteira com motoredutor e inversor
de frequência
4Alimentador vibratório com autonomia de até uma hora de trabalho
4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
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Forjamento parcial barra estabilizadora.
Forjamento

4Disponível em 300 kW
4Indutor oblongo 100% fundido em concreto refratário, com espiras em cobre eletrolítico e
revestimento em teflon, revestimento externo em celeron e sistema de troca rápida com rodízios,
facilitando o set up do equipamento
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Esteira para 12 peças com movimentação através de motoredutor e inversor de frequência
4Sistema infravermelho para medição de temperatura da peça no final da esteira

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
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Forjamento Parcial
Aquecimento parcial na ponta em mola chata, para posterior processo de laminação e corte, olhetagem,
canaletagem, furação e chanfro.
4Sistema servo-acionado para avanço do indutor até a peça
4Esteira para 10 peças com movimentação através de motoredutor e inversor de frequência
4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
4Disponível em 200 e 300 kW
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Aquecimento parcial no centro em molas chatas, para posterior processo de furação.
Forjamento

4Indutor de troca rápida, com sistema de conexão tipo “rabo de andorinha”
4Esteira para 10 peças com movimentação através de motoredutor e inversor de frequência
4Sistema infravermelho para medição e controle de temperatura da peça no final da esteira
4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Disponível em 400 kW
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Forjamento Parcial
Aquecimento parcial em barras de aço, para posterior processo de forjamento de virabrequins.
4Sistema de refrigeração selado com tanque, motobomba e trocador de calor em aço inoxidável
4Indutor quádruplo 100% fundido em concreto refratário, com espiras em cobre eletrolítico
e revestimento em teflon, revestimento externo em celeron
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Guia tubular em aço inox refrigerado
4Sistema pneumático para posicionamento da peça no indutor
4Disponível em 600 kW
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Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

Forjamento

4600 kW – Ø 127 x 400 mm (aquecimento) – produz 30 peças/h ou 1.200 kg/h
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Forjamento Parcial / Total
Esta necessidade de aquecimento é caracterizada pelo aquecimento parcial ou total do tarugo ou
blank, sendo necessário apenas a substituição do indutor. Fornecemos aos seus clientes diversas
soluções em aquecedores indutivos para forjamento parcial / total com potências entre 15 e 300 kW.
O aquecimento indutivo é aplicado para aço carbono e suas ligas, aço inox e suas ligas, alumínio,
latão, bronze e cobre. Utilizamos a moderna tecnologia IGBT em nossos geradores de frequência, que
são caracterizados pela maior simplicidade dos circuitos de controle, resultando em dimensões físicas
bem menores, quando comparados com qualquer outro sistema de aquecimento. Os aquecedores
indutivos Jamo proporcionam:
4Excelente produtividade
4Alta repetibilidade
4Controle de aquecimento preciso
4Segurança no processo e ao operador
4Baixo índice de descarbonetação da peça (carepa)
4Evita a necessidade de decapar a peça antes do aquecimento
4Melhor qualidade do forjado
4Redução no consumo de energia
4Eficiência de 94 a 96%
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Sistema compacto para aquecimento total ou parcial de tarugos ou blanks.
Forjamento

4Disponível em 25, 60, 120, 160 e 200 kW
4Indutor de troca rápida, com sistema de conexão tipo “rabo de andorinha”
4Guia tubular em aço inox refrigerado
4Calha de alimentação
4Sistema de avanço pneumático ou hidráulico
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Sistema de refrigeração selado com tanque, motobomba e trocador de calor em aço inoxidável;

Brasagem

4Gerador flutuante (sob molas)
460 kW - aquecimento até 2” - Ø 28,58 x 60 mm (Forjamento Total) - 450 peças/hora

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

460 kW - aquecimento até 2” - Ø 28,58 x 54 mm (Forjamento Parcial) - 275 peças/hora
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Brasagem
A brasagem é um processo de união (solda) de componentes metálicos, realizado através de um
outro material cuja temperatura de fusão é inferior a das partes a serem unidas. É largamente
utilizado na fabricação de metais sanitários, instrumentos odontológicos e médicos, ferramentas de
corte e usinagem, cilindros hidráulicos, terminais e conexões hidráulicas. Fornecemos aos nossos
clientes potências entre 5 e 300 kW. Utilizamos a moderna tecnologia IGBT em nossos geradores de
frequência, que são caracterizados pela maior simplicidade de circuitos de controle, resultando em
dimensões fisicas bem menores, quando comparados com qualquer outro sistema de aquecimento.
Os aquecedores indutivos Jamo proporcionam:
4Excelente produtividade
4Alta repetibilidade
4Controle de aquecimento preciso
4Segurança no processo e ao operador
4Melhor qualidade na brasagem
4Redução no consumo de energia
4Eficiência de 94 a 96%
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4Disponível em 15 e 25 kW, é ideal para brasagem ou aquecimento parcial de pequenas peças
Forjamento

4Sistema selado de refrigeração com tanque, motobomba e trocador de calor em aço inoxidável
4Sistema automático ou manual para controle de tempo/potência
4Acionamento através de pedal

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Indutor rosqueável (menor custo)
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Brasagem
4Equipamento básico sem CLP
4Disponível em 7,5; 15 e 25 kW
4Sistema de refrigeração selado água/ar, com motobomba e radiador com ventilador, dispensando
a utilização de torre de refrigeração externa
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4Disponível em 7,5; 15 e 25 kW
4Sistema de refrigeração selado água/ar, com motobomba e radiador com ventilador, dispensando

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

a utilização de torre de refrigeração externa

Forjamento

4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
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Brasagem
4Disponível em 15 e 25 kW, foi projetada para ser transportada sobre uma pick-up pequena
4É ideal para realização de serviços em campo
4Indutor de troca rápida
4Mangueira prolongadora com 2 metros, possibilitando o aquecimento em locais de difícil acesso
4Possui autotransformador de alimentação de entrada em tensão 220, 380 e 440 V
4Sistema de refrigeração selado água/ar, com motobomba e duplo radiador com ventilador,
dispensando a utilização de torre de refrigeração externa
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4Brasagem de ferramentas de corte para usinagem
Forjamento

4Disponível em 7,5; 15 e 25 kW
4Sistema infravermelho para medição e controle da temperatura acoplado ao indutor
4Sistema de refrigeração selado água/ar, com motobomba e duplo radiador com ventilador,
dispensando a utilização de torre de refrigeração externa

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Indutor de troca rápida
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Brasagem
Brasagem de anel de curto em rotores.
4Disponível com 60, 120, 160, 200 e 300 kW
4Sistema de refrigeração através chiller (unidade de água gelada), dispensando a utilização de torre
de refrigeração externa
4Sistema infravermelho para controle e medição de temperatura

40

4Disponível com 15, 25, 40 e 60 kW
4Sistema de refrigeração através chiller (unidade de água gelada), dispensando a utilização de torre
de refrigeração externa
4Sistema infravermelho para controle e medição de temperatura

Forjamento

Brasagem com pistola facilitando o trabalho e ergonomia.

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Indutor de troca rápida
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Brasagem de Metais Sanitários
4Disponível em 30, 50, 80 kW
4Possibilita a brasagem de duas peças simultâneas
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Sistema selado de refrigeração com tanque, motobomba e trocador de calor em aço inoxidável
4Sistema de ducha para resfriamento da peça pós-brasagem
4Indutor de troca rápida
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4Disponível em 30 kW
Forjamento

4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Sistema selado de refrigeração com tanque, motobomba e trocador de calor em aço inoxidável
4Sistema de ducha para resfriamento da peça pós-brasagem
4Indutor de troca rápida

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Mesa de coordenadas X, Y, Z para movimentação e posicionamento do indutor com encoder
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Brasagem
Brasagem de terminais e conectores em alumínio.
4Disponível em 25 kW
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Sistema selado de refrigeração com tanque, motobomba e trocador de calor em aço inoxidável
4Sistema de ducha para resfriamento da peça pós-brasagem
4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
4Indutor de troca rápida
4Gabaritos em latão
4Cortina de luz
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Brasagem de peças em cobre.
Forjamento

4Disponível em 30 kW
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Sistema selado de refrigeração com tanque, motobomba e trocador de calor em aço inoxidável
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Tratamento Térmico
Esta necessidade é caracterizada pelo aquecimento superficial ou total da peça e tem por objetivo
modificar as propriedades dos aços e de outros materiais através de um conjunto de operações
que incluem o aquecimento e o resfriamento em condições controladas. Processo muito utilizado na
indústria em eixos, flanges, tubos, fusos, buchas, hastes de cilindros, facas industriais, engrenagens,
pinos, garfos, êmbolos, ponteiras e uma infinidade de peças complexas. Nossos equipamentos são
customizados para cada tipo de aplicação. Nossa tecnologia permite atingir camadas de têmpera de
1 a 20 mm de profundidade.
Têmpera por indução: processo que permite obter uma estrutura martensítica, que sob o ponto
de vista de propriedades mecânicas, é o aumento do limite de resistência a tração do aço e
também da sua dureza.
Revenimento (alívio de tensões): processo realizado imediatamente após a têmpera
e que tem por objetivo reduzir ou remover tensões residuais, corrigir a dureza e a
fragilidade ou ainda aumentar a tenacidade da peça.
Recozimento: tem por objetivo remover tensões internas, diminuir a
dureza melhorando assim a usinabilidade, produzir uma microestrutura
definida, melhorar as propriedades elétricas e magnéticas, alterar as
propriedades mecânicas como resistência e ductilidade ou ainda
ajustar o tamanho dos grãos.
Normalização: tem como objetivo refinar o grão e melhorar
a uniformidade da microestrutura da peça.
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Têmpera localizada em instrumentos cirúrgicos.
Forjamento

4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Sistema selado de refrigeração com tanque, motobomba e trocador de calor em aço inoxidável
4Ducha de têmpera acoplada
4Indutor de troca rápida

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Sistema pneumático ou servo acionado para avanço do indutor na peça
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Tratamento Térmico
Têmpera e revenimento em ferramentas manuais, como enxadas, foices, machados, marretas e picaretas.
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Indutor de troca rápida, com sistema de conexão tipo “rabo de andorinha”
4Sistema de refrigeração selado com tanque, motobomba e trocador de calor em aço inoxidável
4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
4Disponível em 70, 120 e 160 kW
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Têmpera localizada em sem fim laminado.
Forjamento

4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Indutor de troca rápida, com sistema de conexão tipo “rabo de andorinha”
4Sistema de resfriamento do líquido de têmpera
4Sistema pneumático para posicionamento da peça no indutor
4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
4Disponível em 70, 120 e 160 kW

Brasagem

470 kW - sem fim (largura: 40 mm na borda x espessura: 3 mm)

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

4Velocidade de 21 metros/minuto de rosca linear
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Tratamento Térmico
Têmpera e revenimento em eixos, pinos e buchas.
4Potência de 30 a 120 kW / frequência de 1 a 200 kHz
4Comprimento máximo da peça: 450 mm / aquecido: 400 mm
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Indutor de troca rápida com ducha de têmpera acoplada
4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
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Têmpera e revenimento em eixos, buchas, flanges, engrenagens e uma infinidade de peças.
Forjamento

4Potência de 70 a 300 kW / frequência de 1 a 200 kHz
4Comprimento máximo da peça: 1.100 mm / aquecido: 1.000 mm
4Sistema de contra pontas duplo

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
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Tratamento Térmico
Têmpera e revenimento em eixos, buchas, rodas, engrenagens e uma infinidade de peças.
4Potência de 70 a 450 kW / frequência de 1 a 200 kHz
4Comprimento máximo da peça: 2.100 mm / aquecido: 1.500 mm
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Indutor de troca rápida com ducha de têmpera acoplada
4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
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Têmpera e revenimento simultâneo em bico injetor diesel.
Forjamento

4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Indutor de troca rápida com ducha de têmpera acoplada
4Sistema com mesa giratória servo acionada de 4 posições
4Sistema supervisório para controle e rastreabilidade do processo

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
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Tratamento Térmico
Têmpera e revenimento contínua em eixos, sistema centerless progressivo (horizontal).
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Indutor de troca rápida com ducha de têmpera acoplada
4Sistema de avanço dos eixos através de servo motor
4Sistema de giro da peça através de servo motor ou motoredutor e inversor de frequência
4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
4Potência de 40 a 200 kW / frequência de 1 a 200 kHz
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Têmpera e revenimento contínua em tubos, sistema centerless progressivo (horizontal).
Forjamento

4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Indutor de troca rápida com ducha de têmpera acoplada
4Sistema de avanço dos tubos através de servo motor
4Sistema de giro da peça através de servo motor ou motoredutor e inversor de frequência

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
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Tratamento Térmico
Aquecimento do aro da cremalheira de volante para normalização na região da solda e alívio de
tensões.
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Indutor de troca rápida, com sistema de conexão tipo “rabo de andorinha”
4Equipamento em conformidade com NR10 e NR12
4Disponível em 60, 120 e 180 kW
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Aquecimento para choque térmico em rotor de motor elétrico.
Forjamento

4Disponível em 60, 160 e 300 kW
4CLP com IHM para até 200 receitas de aquecimento
4Indutor de troca rápida, com sistema de conexão tipo “rabo de andorinha”
4Sistema de contra pontas pneumática
4Mesa porta rotor com movimentação servoacionada

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Sistema de giro da peça através de motoredutor e inversor de frequência
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Tratamento Térmico
Normalização de terminais de capa.
4Disponível em 60 e 120 kW

Recozimento em alicates pós forjamento a frio.
4Disponível em 25, 40, 120 e 150 kW
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Tratamento Térmico

Brasagem

posterior processo de cravamento do explosivo.

Forjamento

Recozimento em cartuchos de latão para

Aplicações Específicas

Recozimento duplo em tubos de alumínio para
posterior processo de conformação.
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Aplicações Específicas
A necessidade de aquecimento em manutenção ou em processos industriais é bastante diversificada.
Temos um amplo histórico de fornecimento para essas aplicações com potências entre 5 e 500 kW.
A concepção integrada de nossos sistemas de aquecimento indutivo é projetada para células de
produção, com instalação rápida e de baixo custo possibilitando economia de espaço, portabilidade
e eficiência. Nossa equipe técnica e comercial está a sua disposição para avaliar criteriosamente qual
o equipamento adequado à sua necessidade de produção. Dentre algumas aplicações já fornecidas,
estão:
4Aquecimento de estruturas em aço ou ferro fundido para posterior soldagem TIG/MIG/MAG
4Aquecimento de rotores de motores elétricos para posterior centrifugação
4Aquecimento de rotores/estatores para posterior aplicação de pó isolante
4Aquecimento de tubos/dutos para posterior aplicação de polipropileno/polietileno
4Aquecimento de insertos metálicos para posterior cravamento em peça plástica
4Aquecimento de tubos para remoção de elastômero
4Aquecimento de fio de cobre para remoção de verniz isolante
4Aquecimento para remoção de tubos de caldeiras
4Montagem e desmontagem de prisioneiros de turbinas
4Aquecimento de bielas leves e pesadas
4Aquecimento de rotor de turbo compressor
4Pré aquecimento para laminação de rosca
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4Aquecimento de fio de estator para remoção de verniz isolante

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

Forjamento

4Disponível em 25 e 40 kW
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Aplicações Específicas
Sistema indutivo para aquecimento de insertos de latão para cravamento em peças plásticas.
4Indutor de troca rápida, com sistema de conexão tipo “rabo de andorinha”
4Sistema de refrigeração água/água, com tanque, motobomba e trocador de calor em aço inoxidável
4Saída tomada Kap para integração com a linha do cliente
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Sistema de aquecimento indutivo para dilatação térmica em bielas, linha leve e pesada.

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

Forjamento

4Disponível em 15, 25 e 60 kW

Sistema de aquecimento indutivo para
montagem de rotor de turbo compressor.
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Aplicações Específicas
Sistema de aquecimento indutivo para fusão de metais preciosos como ouro e prata e metais não
ferrosos como cobre, latão e alumínio.
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Sistema de aquecimento indutivo para dilatação térmica de parafuso prisioneiro em turbinas de
Forjamento

alta pressão.
4Disponível em 15, 25 e 60 kW
4Mangueira prolongadora com até 20 metros de comprimento, possibilitando o aquecimento em
locais de difícil acesso
4É ideal para realização de serviços em campo

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Indutor de troca rápida
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Aplicações Específicas
Sistema de aquecimento indutivo para remoção de tubos de caldeiras e condensadores.
Caracterizada pelo aquecimento dos tubos a uma temperatura de aproximadamente 1.000 ºC
causando a dilatação térmica, após o resfriamento o tubo encolhe facilitando sua remoção.
As principais vantagens deste processo de aquecimento por indução são:
4Redução significativa nos custos de mão de obra e no tempo da parada
4Equipamento de fácil manuseio, projetado para trabalhar em espaço confinado
4Aquecimento controlado via CLP, proporcionando repetibilidade e evitando danos a parede do tubulão
4Maior segurança aos operadores (equipamento adequado as normas NR-10, NR-12 e NR-33)
4Não é necessária a utilização de chama dentro da refinaria
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Possuímos diversas soluções em equipamentos destinados a indústria naval, tais como:
Forjamento

4Pré-aquecimento em perfis “T” para fabricação de blocos
4Equipamentos para curvamento de tubos
4Alívio de tensões em soldas de convés
4Brasagem
4Reparação e Manutenção
4Expansão de parafusos

Aplicações Específicas

Tratamento Térmico

Brasagem

4Remoção de tinta epoxy, entre outras
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