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O serviço de balanceamento feito 

por especialistas

Rapidez e qualidade

RA 1032-6 br

Capacidade instalada em nossa fábrica:

Balanceamento de rotores cilíndricos
(virabrequins simétricos e eixos, componentes 
rotativos, motores elétricos, ferramentas, fusos...)
Diâmetro máx.  (mm) 1.800
Comprimento máx. (mm) 3.500
Peso máximo (kg)            4.000

Balanceamento de rotores em forma de disco
(volantes, rotores de bombas, ventiladores, 
embreagens, discos de freio...)
Diâmetro máx (mm) 600
Peso máximo (kg)            80

Nossos serviços

Podemos solucionar seus
problemas em balancea-
mento de forma rápida e
descomplicada, mesmo
que seus rotores pesem
poucas gramas ou até 4
toneladas.

Temos a solução indicada
sempre à mão - de forma
rápida, eficaz e com quali-
dade.

Nossa equipe técnica pos-

sui ampla experiência e

pode auxiliá-lo na busca da

solução mais adequada -

basta nos contatar.

Balanceamento 

e além

Balancear é uma etapa
essencial e crítica para a
qualidade de componentes
girantes. E isto se aplica
tanto para uma pequena ofi-
cina de reparo quanto para a
produção em série.

O balanceamento aumenta a
qualidade e a vida operacio-
nal de seus produtos,
aumentando sua produtivi-
dade e realçando assim sua
competitividade.

A SCHENCK oferece soluções
para as mais variadas áreas,
tais como a fabricação auto-
motiva, indústria de eletrôni-
ca, indústria aeroespacial,
turbinas e a engenharia.

Nossa equipe internacional é
composta por mais de 1.000
funcionários qualificados e
produz soluções em balan-
ceamento nas áreas de
pesquisa e desenvolvimen-
to, produção, manutenção e
controle de qualidade.
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Conte com nosso 

know-how

Utilize nossas décadas de
experiência no campo da
tecnologia de balancea-
mento.

Desde o início do planeja-
mento e seus cálculos, pas-
sando pelo projeto e
protótipos, estamos pron-
tos a auxiliá-los para que
seus rotores funcionem
suavemente quando em
operação.

Oferecemos soluções para
todos os tipos de apli-
cação, de soluções indivi-
duais e protótipos até a
produção em série.



Para maiores informações,

favor contatar:

Juarez Ramos

Tel.: +55 11 5633-3615
Fax: +55 11 5633-3523
eMail: jramos@durr.com.br

Alessandra Giralde

Tel.: +55 11 5633-3512
Fax: +55 11 5633-3523
eMail: alessandra.giralde@durr.com.br

Qualidade e flexibilidade - com a SCHENCK

Componentes individuais, protótipos e
até mesmo pequenas produções em série

- nosso moderno centro de ser-
viços permite melhorar a qua-
lidade de seus produtos atra-

vés do balanceamento de pre-
cisão.

Temos condições de
atender suas necessi-

dades essenciais quando o
assunto é balanceamento. E você

ainda se beneficia de nossa flexibili-
dade, reduzindo seu tempo de reação

e prevenindo gargalos.

• Rotores na faixa de 300 gramas até 4.000 quilos
• Processamento de peças individuais ou 

pequenas séries.
• Balanceamento de precisão
• Balanceamento em campo 

(através de nossas empresas parceiras)
• Calibração

Nosso sistema da qualidade é certificado:

DIN EN ISO 9001

Melhores produtos graças ao balanceamento - 

nossos serviços de balanceamento o auxiliam neste objetivo

Componentes individuais

Rotores, peças e conjuntos montados,
mesmo os mais atípicos, são itens
comuns para nós.

Séries

Com nossos serviços de balanceamen-
to de pequenas séries de produção,
você poderá reagir com flexibilidade
aos seus gargalhos.

Perícia

Nossos peritos contam com vasta expe-
riência e com as máquinas mais adequa-
das para o balanceamento de diversos
tipos de rotores. 

Calibração

Tire vantagem de nosso know-how para
a calibração de rotores padrão e de veri-
ficação, massas de teste e dispositivos
auxiliares.

Balanceamento em campo

Com nossas parceiras, podemos corri-
gir vibrações em maquinários causa-
dos pelo desbalanceamento, através
de um preciso balanceamento em
campo. 

Balanceamento de precisão

Rotores pequenos exigem maior grau de
qualidade em termos de qualidade de
balanceamento. Nossos especialistas
contam com os equipamentos mais indi-
cados para um balanceamento preciso,
reduzindo o desbalanceamento de suas
peças a desbalanceamentos residuais
com apenas algumas poucas miligra-
mas.      

www.schenck-rotec.com.br


