Moldando soluções

Fornecimento de perfis.

QUALIDADE | EFICIÊNCIA | COMPETITIVIDADE
Hoje, para competir em escala global, os fabricantes devem otimizar sua produção, reduzindo
os custos de atividade e adquirindo uma boa flexibilidade, que permita realizar produtos
eficientes e funcionais.
É por essa razão que apresentamos a Kamet, empresa que atua tanto no mercado italiano
quanto internacional, e que está muito comprometida no fornecimento de produtos e serviços
às indústrias manufatureiras e aos distribuidores, com o objetivo de oferecer o maior número
possível de “soluções em aço”.

Possibilidade de produzir uma ampla linha de perfis maciços e
tubulares, suporte técnico no projeto do perfil e na escolha do
material idôneo buscando a melhor solução para os problemas:
a Kamet propõe soluções para pequenas e grandes quantidades.

O objetivo de reduzir os descartes de usinagem é alcançado
planejando o perfil ideal para o uso ao qual se destina.
O corte sob medida das barras permite reduzir os custos e o tempo
de usinagem com máquina ferramenta facilitando a movimentação.

Perfis especiais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS
PERFIS PRODUZIDOS A QUENTE
Espessura mínima: 3 mm - .120”
Diâmetro máximo: 350 mm - 13.50”
Diâmetro interno para perfis tubulares: min. 15 mm - .591” / max. 150 mm - 6”
Peso: de 1.5 kg/m a 120 kg/m - de 1.0 lbs/ft a 80 lbs/ft
Tolerância dimensional: min. ±0.3 mm - .012”

PERFIS PRODUZIDOS A FRIO
Espessura mínima: 2 mm - .080”
Diâmetro máximo: 200 mm - 8”
Peso: de 0.05 kg/m a 120 kg/m - de .034 lbs/ft a 80 lbs/ft
Possibilidade de produzir pequenos perfis
Tolerância dimensional: min ±0.03 mm - .001”

AÇOS CARBONO E
LIGADOS

S235, S275, S 355, A36, C10, C20,
C45, 1018, 1045, 18NiCrMo5,
42CrMo4, 4140, 4340, 8620, etc.

AÇO INOXIDÁVEL

Séries 300 e 400, 17-4 PH, 15-5
PH, Nitronic 50, 60, Duplex, etc.

LIGAS A BASE DE NÍQUEL TITÂNIO

Monel 400, Alloy 600, A-286,
Invar 36, etc.

CP Gr. 2, 6Al-4V, 6Al-6V-2Sn, etc.

Exemplos de aplicações.

AGRICULTURA

ESTRUTURAS E
CONSTRUÇÕES

ARQUITETURA

AEROESPACIAL

VANTAGENS
A homogeneidade da estrutura metalúrgica e a inalterabilidade da composição química e das
características mecânicas ao final do processo de produção destes materiais permitiram seu uso
nas indústrias aeroespaciais, navais, alimentícias, químicas, têxteis, do papel, dos transportes
ferroviários e sobre rodas, das construções e da produção de energia e em muitos outros
setores.

PROCESSOS INDUSTRIAIS

ENERGIA

TRANSPORTES

OUTROS SETORES

Arquitetura e Construções.

TECNOLOGIA E CRIATIVIDADE
A Kamet fornece uma ampla linha de perfis especiais e padronizados em aço inoxidável.
Esses produtos são utilizados no crescente mercado das construções e das estruturas
arquitetônicas de grandes edifícios como aeroportos, museus, igrejas, portos marítimos, escolas,
auditórios. Sua ductilidade e resistência à corrosão e aos agentes atmosféricos permitem que
esses produtos possam ser utilizados tanto em ambientes internos quanto externos.

VIGAS CONFORME DESENHO

Para otimizar o uso específico e a função do perfil é possível modificar as características do
produto padrão, variando a qualidade do aço, escolhido de acordo com o ambiente em que será
utilizado o perfil, e modificando as espesssuras e o tamanho, tanto dos flanges quanto da alma
da viga segundo indicação dos projetistas. A criação de usinagens especiais no perfil também
contribui para satisfazer funções estéticas e/ou de leveza.

COMPOSIÇÕES

DURABILIDADE

MEIO AMBIENTE

DESIGN FLEXÍVEL

As combinações com outros
materiais são possíveis e
esteticamente apreciadas.
Normalmente são utilizados
produtos como vidro, mármore,
madeira, cimento, etc.

A escolha cuidadosa da
qualidade do aço, do
acabamento, do design e uma
manutenção mirada permitem
que o aspecto estético e
peculiaridades técnicas do
aço inoxidável permaneçam
imutáveis por toda a vida da
construção.

O impacto ambiental destes
produtos é reduzido ao
máximo. Isso se deve à notável
consistência do material, de
forma a assegurar sua longa
durabilidade sem necessidade
de substituições.

Otimização do perfil segundo
instruções dos projetistas,
redução ou aumento das
espessuras de acordo com o tipo
de uso.

Aeroespacial.

PRESTAÇÕES GARANTIDAS
Aço inoxidável, duplex, superduplex, ligas à base de níquel, titânio, materiais que há 20 anos
eram considerados “exóticos”, hoje têm um grande número de aplicações, fazem parte da
nossa vida quotidiana e são considerados insubstituíveis.
A indústria aeroespacial é o principal mercado, especialmente para os produtos em titânio.
A principal razão para um aumento tão considerável no uso do titânio deve-se às suas
peculiaridades: baixa densidade, notável durabilidade, alto grau de resistência à corrosão e às
temperaturas elevadas.
Nos aviões civis e militares, o titânio é utilizado principalmente para a construção de
componentes estruturais como asas, dobradiças, guias das poltronas e componentes para
motores sujeitos a altas temperaturas.

AÇO INOXIDÁVEL

LIGAS À BASE DE NÍQUEL

TITÂNIO

Série 300
Série 400
17-4 PH
15-5 PH
Duplex

Liga 400
Liga 600
Invar 36
Inconel 718
Outras

Ti-6Al-4V
Ti-6Al-6V-2Sn
Ti-5Al
Ti-7Al-2Mo-1.8V-2Zr
Ti-4Al-1.5Mn
C.P. 2
C.P. 5

Perfis Padronizados.

TIPOS
A especialização da Kamet permite fornecer perfis especiais de aço realizados segundo as
especificações do cliente. Além desse tipo de produto, disponibilizamos uma ampla linha de
perfis padronizados, como angulares de lados desiguais, “T”, UPN e UAP, vigas IPE, HPE e HEA,
etc., disponíveis para mínimas quantidades e com entrega rápida.
Aços: W.N.1.4301/1.4307 - AISI 304/304L - W.N.1.4401/1.4404 - AISI 316/316L
W.N.1.4162 – 2101 - W.N.1.4462 – 2205

PERFIS ESTRUTURAIS

PERFIS OCOS HEXAGONAIS

PERFIS GOTA

TUBOS ALADOS, TUBOS
OMEGA E DUPLO OMEGA
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