FITAS DE AÇO SEM FIM

No início do século XX, a Berndorf Band
começou a desenvolver e fabricar fitas de
metal sem fim. Para isso foram utilizados
materiais como o aço inoxidável, o aço
carbono ou o titânio. As fitas Berndorf são
utilizadas como fitas de transformação
ou fitas transportadoras, sob a forma de
peças de máquinas de alta precisão.

Qualidade para os mais
exigentes
São diversas as áreas de aplicação para
as fitas de aço Berndorf: na indústria da
madeira e laminados elas são o “coração”
de prensas de fita dupla; na indústria
química são aplicadas em resfriamento e
secagem; além disso, nelas são produizidas
películas especiais.
No setor alimentar, as fitas de aço sem fim são
utilizadas principalmente como fitas para
fornos, e no setor dos transportes elas são
aplicadas em instalações de classificação.

Confíabilidade contínua
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O desenvolvimento contínuo, métodos de
fabricação inovadores e novos materiais
permitem adaptar as características da fita
às necessidades específicas dos clientes.
A qualidade das fitas Berndorf é evidente
em todos os detalhes, tanto nas
propriedades mecânicas e físicas, como em
seus parâmetros geométricos.
A tradição juntamente com a inovação e
os mais elevados padrões de qualidade
são as bases de nosso
lema
“confiabilidade
contínua”:
Produtos
finais
de
qualidade, maior disponibilidade das máquinas
e vida útil prolongada
das fitas de aço são o
resultado final.

Exemplos de utilização

As fitas de aço Berndorf são uma base confiável para os mais variados produtos:
Aplicações
Painéis para móveis
e contrução

Principais produtos
Aglomerados
MDF
OSB
LVL

Laminados
Laminados, Pisos
decorativos e técnicos MFC, CCL

Processo

Material da
fita

Critério

Prensar

CARBO 13
CARBO 24
NICRO 52.6
NICRO 62.5

Nivelamento
Alinhamento axial
Resistência
Espessura uniforme

Prensar

NICRO 12.1
NICRO 52

Resistência
Texturas individuais
Espessura uniforme
Nivelamento

Alimentos

Produtos assados

Assar

CARBO 13

Alimentos

Carne, produtos cárneos
Peixe, produtos de peixe
Produtos lácteos
Legumes, Frutas

Transportar
Congelar
Secar
Refrigerar

NICRO 12.1
NICRO 22
NICRO 31

Vaporizar

NICRO 12.1
NICRO 22

Assar

CARBO 13

Transportar
Congelar
Secar
Refrigerar

CARBO 13
CARBO 32
NICRO 12.1
NICRO 31
NICRO 52

Superfície uniformemente escura
Òtima utiliyação de energia
Nivelamento
Alinhamento longitudinal
Higiene
Facilidade de limpeza
Nivelamento
Aderência perfeita das guias de borracha
Higiene
Facilidade de limpeza
Resistência à corrosão
Superfície uniformemente escura
Ótima utilização de energia
Nivelamento
Higiene
Facilidade de limpeza
Alinhamento longitudinal
Aderência perfeita das guias de borracha
Facilmente soldável

Alimentos

Alimentos para animais

Confeitaria
Café em pó
Produtos relacionados Chocolate em pó
Caramelo
Folhas de tabaco

Matéras-primas
químicas

Resinas
Ceras
Tinta em pó
Adesivos hot melt
Enxofre

Resfriamento
Pastilhamento

NICRO 12.1
NICRO 22
NICRO 31
TITAN

Superfície lisa
Aderência perfeita das guias de borracha
Nivelamento
Resitência à corrosão

Polímeros reforçados
com fibra

GMT
Pintura de esquis
Painéis para containers

Polimerização
Prensar

NICRO 12.1
NICRO 52.6
NICRO 62.5

Qualidade da superfície
Espessura uniforma
Condutividade térmica

Películas, Folhas e
placas homogêneas

TAC
PA, PI, PC, PVA
PMMA
Mármore artificial

Fusão
Polimerização

NICRO 22V
NICRO 31
NICRO 52

Superfície de acabamento espelhado
Espessura uniforme
Nivelamento
Resistência à corrosão
Aderência perfeita das guias de borracha

Borracha e plásticos

Folhas de borracha
Folhas sintéticas
Pisos
Borracha natural

Vulcanização
Laminação
Resfriamento

NICRO
NICRO
NICRO
NICRO

Qualidade da superfície
Espessura uniforme
Nivelamento

Papel e celulose

Papel
Cartão

Secar

NICRO 52.6

Espessura uniforme
Elevada resistência
Alinhamento longitudinal

Fibras e lã

Fibra sintética
Lã mineral

Prensar
Lavar
Acumular

NICRO
NICRO
NICRO
NICRO

Perfuração adequada
Elevada resistência à fadiga

Linhas de ledção

Pacotes
Carga geral

Selecionar

Carga a granel e
carga geral

Tijolos
Minerais
Acessórios metálicos

Tranportar

12.1
31
52.6
62.5

12.1
31
52.6
62.5

CARBO 13
CARBO 24
NICRO 12.1
CARBO 13
CARBO 24
CARBO 32
NICRO 12.1

Elevada segurança operacional
Alinhamento longitudinal
Superfície lisa
Vida útil prolongada
Superfície dura

Os benefícios das fitas Berndorf

• As fitas Berndorf são fabricadas nas
mais modernas linhas de produção com
sofisticadas tecnologias de base.
• Cada fita Berndorf é fabricada segundo
as necessidades exatas do cliente.
Devido à produção individual, em cada
fita Berndorf são incorporados muitos
anos de experiência combinados com
métodos de fabricação inovadores.
• Em sua produção cada fita tem as
suas extremidades soldadas, isto é
trabalhada na condição sem fim. Isto
garante o seu perfeito funcionamento
linear e um ótimo nivelamento.
• As fitas suportam a pressão dinâmica
constante de dobragens e alongamentos contínuos, assim como o aquecimento e arrefecimento durante um
longo período de tempo.
• O comprador poderá inspecionar na
fábrica a fita encomendada.
• Nossos engenheiros e técnicos de
processo
distinguem-se
por
sua
consultoria especializada.
• Uma rede de assistência global, o
desenvolvimento de ferramentas especializadas e uma ampla gama de treinamento garantem uma assistência
perfeita para nossos clientes.

Uma filosofia de qualidade abrangente na
empresa assegura os mais altos padrões
de produção para diversas aplicações de
fita de aço e garante o desempenho de
construção altamente preciso de nossos engenheiros. Cada funcionário é uma
parte integrante da rede de qualidade da
empresa.
Um sistema de gerenciamento de qualidade equilibrado dá a nossos clientes a
garantia dos mais altos padrões de qualidade, inovação tecnológica associados
com os melhores serviços pessoais.
Berndorf Band – Qulidade de funcionários
motivados para clientes satisfeitos!
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Sendo um dos principais produtores mundiais de fitas de aço sem fim e sistemas de
fitas de aço para processos de produção
contínuos, a Berndorf Band é conhecida
mundialmente pela qualidade e confiabilidade de seus produtos e serviços. A satisfação de nossos clientes é o resultado de
uma cooperação mais próxima e de uma
grande confiança mútua.

Aplicam;se nossas Condições Gerais de Venda.

Os mais rigorosos padrões internacionais também
são norma na Berndorf Band

