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Luvata São Paulo

Nossos pontos fortes
A Luvata São Paulo, localizada em São Paulo, Brasil, fabrica
eletrodos de solda por resistência e outros consumíveis de
solda nas ligas Z-Trode: CuZr, A-Trode: CuCrZr, Nitrode: AL60
e Cupal: AL25.
Oferecemos também equipamentos de fresagem, medidores
de solda, materiais de proteção robótica, mangueiras e
também serviços de otimização e parametrização de solda.
Fundada como Intermachinery em 1992, adquirida pelo
grupo Luvata em 2012, e pertencente à Mitsubishi Materials
desde abril de 2017, a Luvata São Paulo cresceu e
prosperou para se tornar a principal fornecedora de
eletrodos de solda por resistência no Brasil e na América do
Sul.
A composição das ligas juntamente com o processo de
conformação a frio, fazem com que nossos eletrodos tenham
um ótimo desempenho na soldagem mesmo em condições
adversas criadas por chapas revestidas, sendo usados em
máquinas manuais e robôs de solda, principalmente em
aplicações automotivas.
Luvata São Paulo

Nossos produtos
Eletrodos de solda por resistência
Macho/Fêmea, em todos os tamanhos,
conicidades e opções personalizadas
disponíveis em diversas ligas

Arame de brazagem para MIG e Laser

Disponível em SG-CuSi3Mn.
Diâmetros do arame: 0.8-3.2mm
(0.030-0.125”)

Nossos serviços
Redução de fagulhas
Um histórico positivo na
eliminação de respingos e
redução de custos associados
a esse problema
Serviço técnico
Consulte o nosso suporte
técnico exclusivo de
parametrização, otimização
e treinamento de solda

Bicos de contato
Em todos os modelos, com tolerâncias

justas e superdimensionadas em
DSC, DHP e CuCrZr

Nossas marcas

Acessórios de solda
Adaptadores, hastes, braços e
discos de solda disponíveis em
diversas ligas
Suprimentos de solda
Capas de proteção, tubo
flexível de latão, mangueiras de
poliuretano e gesso isolante
Suprimentos de troca e dressagem
Chaves extratoras, trocadores
de eletrodo, fresas e fresadoras
automáticas
Aparelhos de medição de solda
Dinamômetros, amperímetros
e outros aparelhos de medição
de solda

Nossas representações

