Acessórios para solda
Eletrodos de solda a projeção,
adaptadores, hastes, placas hexagonais,
disco de solda e derivações
Luvata, maior fabricante de eletrodos de solda a resistência do
mundo, também oferece uma ampla gama de produtos e suporte
para as suas necessidades relacionadas à solda.

Nossas soluções são comprovadas por resultar redução de custos
através da otimização de processos. Oferecemos aos nossos clientes
benefícios adicionais, incluindo:
•

Melhoria na qualidade

•

Redução de custos

•

Just-In-time

•

Embalagens flexíveis

•

Excelente atendimento ao cliente

•

Processo de engenharia de produto e suporte

Nossos acessórios para solda são oferecidos em uma ampla variedade
de ligas, incluindo:
•

Cobre Zircônio (Classe I)

•

Cobre Cromo Zircônio (Classe II)

•

Cobre Níquel Silício (Classe III)

•

Cobre reforçado por dispersão (Classe 20)

Sobre a Luvata
A Luvata é líder mundial na fabricação de soluções metálicas e serviços de
engenharia relacionados a indústrias como energia renovável, automotiva, saúde e
geração e distribuição de energia. O sucesso contínuo da empresa é atribuído à
sua longevidade, excelência tecnológica e estratégia de construir parcerias além
dos metais. Empregando mais de 1.400 funcionários em 7 países, a Luvata
trabalha em parceria com clientes como ABB, CERN, Siemens e Toyota. A Luvata
é uma empresa do grupo Mitsubishi Materials Corporation.

Gama de produtos

Eletrodos de solda de projeção

Suporte de eletrodos de solda de projeção

Eletrodos de solda porca e parafuso
•	Conjunto de eletrodo de solda porca para aplicações manuais
automáticas

•	Porta-eletrodos
•	Eletrodos nas ligas Classe II, Classe III e Classe 20 (DSC)

•	Base de eletrodos

Adaptadores

Disco de solda

Adaptadores de comprimento hexagonais e linha reta

Disco de solda

•	Adaptadores em todos os comprimentos e tamanhos

•	Discos de solda de até 20”

•

•

Ligas Classe II, Classe III e Classe 20 (DSC)

Ligas Classe I, Classe II e Classe III

Porta-eletrodo

Eletrodos especiais

•

•	Todos os materiais são projetados baseados na aplicação

Projetado para as necessidades do cliente
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