Soluções de extrusão globais
diretamente do líder em tecnologia

Quem somos
Com a história das empresas fundadoras do Grupo estendendo-se aos anos 40, a battenfeld-cincinnati é uma das empresas mais antigas da indústria de extrusão até
o presente. Além de fazermos isso há muito tempo, também somos a única empresa a ter o foco concentrado exclusivamente na tecnologia de extrusão. Graças a essa
aborda¬gem e ao vasto know-how de uma força de trabalho global em projetos e engenharia de processos, o grupo battenfeld-cincinnati tornou-se o fabricante de
sistemas de extrusão mais abrangente e inovador do mundo.

– Locais de produção no mundo
Áustria: Viena
China: Shunde
Alemanha: Bad Oeynhausen e Kempen
EUA: McPherson, Kansas
Além disso, o Grupo possui uma organização de vendas e uma rede de serviços ao nível mundial.

Nossos valores – nossas competências centrais
Tecnologia incomparável e engenharia de projetos globais
Extrusoras e linhas de extrusão completas de uma única fonte
Alta competência de projeto e produção de equipamentos a
jusante

„leading solutions“, tanto em termos de desempenho quanto de eficiência energética
Projeto de rosca sem-fim customizado e otimizado, e soluções metalúrgicas internas
especiais
Parcerias sólidas em toda a cadeia de suprimentos e cooperações de P&D com instituições
e associações de renome

Seus produtos
Com a nossa organização global e centros de competência para produção local, fornecemos soluções de extrusão para um amplo leque de aplicações:
Perfis (incluindo WPC/NFC) e lâminas

Tubos

Embalagens / Peletização
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Perfis para janelas e portas
Perfis técnicos
Perfis coextrudados
WPC/NFC (para decks, fachadas, guardacorpos, cercas)
Lâminas: integrais, por expansão livre ou
coextrudadas
Perfis para a indústria automobilística

Tubos de grande diâmetro
Tubos monocamada e multicamada para:
Água
Aquecimento urbano
Drenagem
Gás
Esgoto
Microdutos
Mineração
Telecomunicações
Irrigação
Sistemas sanitários
Dutos para cabos

Lâminas de termoformagem
Alimentação por calandras
Lâminas multicamadas
Peletização de PVC
Folhas de não-PVC
Peletização de termoplásticos

Exemplos de equipamentos de extrusão e linhas completas para tubos

Série de extrusoras twinEX para tubos de PVC
(também disponível para perfis e lâminas)
Cabeçote para tubos de PVC tipo cruzeta 1200
com diâmetros de até 1,2 mm

Linha de coextrusão de 4 camadas de alta
velocidade equipada com o sistema de mudança rápida de tamanho (FDC)

Linha de coextrusão de tubos PP-R
de 4 camadas com cabeçote para
tubos helix 630-4 VSI-T+, extrusora monorrosca solEX 60-40 e duas
uniEX 60-30 como coextrusoras

Configuração de coextrusão para tubos de
3 camadas com cabeçote para tubos helix
VSI-T+

Linha completa para tubos
PE-Xa
Unidade de tração pullStream para tubos de 2,5 m

Dispositivo de corte cutStream para uma
linha de 2,5 m

Exemplos de equipamentos de extrusão e linhas completas para perfis e lâminas (placa)
Linha techBEX para perfis técnicos e tubos

Extrusora conEX NG “Next Generation“ com
unidade de processamento redesenhada
Coextrusão de perfis para janelas com economia
de espaço coextrusora conEX 63 instalada na
extrusora twinEX 78-34
Linha de extrusão completa com extrusora fiberEX 114,
equipada com sistema de desgaseificação otimizado
para produção de WPC/NFC

Linha de coextrusão completa
para lâminas de PVC por
expansão livre (placas)

Linha de extrusão completa com extrusora
fiberEX 93-34D particularmente adequada aplicações de rendimento médio (até 400 kg/h)

PP sheet extrusion line with Multi-Touch roll stack

Exemplos de equipamentos de extrusão e linhas completas para lâminas de termoformagem e para peletização

Extrusora planetária
ZSE 200-250

Linha de coextrusão com extrusora de alta velocidade e calandra

Diversas roscas
sem-fim para extrusora planetária

Linha de extrusão de lâminas de PET com STARextruder

Extrusora para peletização

Calandra Multi-Touch

Linha de coextrusão de lâminas
de 9 camadas

Inovações e conquistas tecnológicas significativas obtidas nos últimos anos
Tubos
2010: Redução substancial do consumo de energia da seção de refrigeração através do conceito „Green Pipe“ para o equipamento a jusante
Apresentação da nova série twinEX de extrusoras de dupla rosca paralela
2011: Projeto e produção da primeira linha de extrusão completa para tubos de PO com 2,5 m do mundo
2013: Lançamento da extrusora monorrosca GL com motor de alto torque
2013: Utilização do ar de refrigeração para resfriar tubos internamente e para a refrigeração ativa da massa fundida no cabeçote para tubos
		
de PO helix VSI-T+ de nova geração
: Sistema inovador de refrigeração interna de tubos reduz a seção de refrigeração em até 45%
Montagem parcial de um cabeçote para
2015: Introdução da tecnologia FDC (mudança rápida de tamanho) para uma extrusão de tubos com eficiência de custos
tubos de PO helix com 2,5 m
2015: Projeto e produção da primeira linha para tubos de PO de parede sólida com 2,6 m de diâmetro
2015: Nova dimensão de máquina da extrusora monorrosca solEX 150-40 de alto desempenho atinge rendimentos de até 2.750 kg/h (6.000 lbs/h) nas aplicações de PE-HD
Apresentação da LeanEX: linhas de extrusão para tubos de PO completas destinadas a aplicações padrão de até 630 mm
2016: Lançamento da extrusora solEX NG com uma unidade de processamento extremamente potente e energeticamente eficiente
Desenvolvimento da nova série de tanques de vácuo „WT“
Novo sistema para mudança rápida de cor na produção de tubos (perda mínima de material)

Perfis
2010: Apresentação da nova série de extrusoras de dupla rosca paralela twinEX, também disponível para tubos e folhas (placas)
2013: Lançamento da configuração „piggyback“ que economiza espaço na coextrusão de perfis
2014: Introdução do equipamento a jusante „Green Profile“
Soluções técnicas especiais para linhas de duplo escoamento
Redesenhamento do sistema de ventilação fiberEX visando obter níveis de rendimento mais altos nas aplicações de WPC/NFC
2016: Lançamento da nova série de extrusoras de dupla rosca cônica conEX NG
Desenvolvimento da nova série twinEX EP para a extrusão de perfis de janelas com o novo controle „BC Compact“

Soluções para lâminas de termoformagem e embalagens

Calandra Multi-Touch, introduzida em 2012
2010: Lançamento das STARextruders para extrusão de lâminas de PET
2012: Redesenhamento da série de extrusoras de peletização „EMS“ com melhoria do rendimento
Introdução da revolucionária tecnologia de calandra Multi-Touch que obtém alta transparência e excelente qualidade de produto final graças à refrigeração uniforme da lâmina
2013: Comemoração dos 10 anos das extrusoras de alta velocidade para lâminas de termoformagem com rendimentos de até 2.000 kg/h; mais de 300 sistemas foram vendidos desde
		
o lançamento no mercado
2014: Entrega da primeira extrusora adiabática de alta velocidade (economia adicional de 10 % de energia)
2016: Venda à China da extrusora planetária ZSE 355/320 para 4,5 t/h de PVC
Apresentação da calandra Multi-Touch na versão XXL; a nova calandra XXL recém-desenvolvida apresenta um alto desempenho excepcional com rendimentos superiores a 3 t/h

Suporte e treinamento:

Portfólio abrangente de serviços da batten

Suporte e treiname

» Consultoria e treinam
» Contratos de inspeçã
» Consultoria em econ
» Assistência preditiva
antes
» Análise de material e
técnico

(Foto: © istock)

extruserve
» Extrusoras reformadas
» Roscas sem-fim e cilindros para
outras marcas

extruserve:
Reformas de extrusoras
usadas; p. ex., série titan,
antes (foto acima) e
depois (foto à direita)

Peças de reposição:

wherever you are
Peças de reposição
» Pacotes de peças de reposição sob
medida
» Design de rosca inovador
» Roscas sem-fim e cilindros para
extrusoras battenfeld-cincinnati

Reparos

» Retrofits
» Novos a
equipam
» Reparos
controle

O portfólio de serviços

nfeld-cincinnati a clientes no mundo inteiro

Análise de desgaste:
Assistência técnica:

ento

mento
ão e manutenção
nomia de energia
a para peças import-

e departamento

Análise de desgaste
» Consultoria em proteção
contra desgaste

WE CARE

Um especialista em desgaste da battenfeldcincinnati realiza medições no cilindro de
uma extrusora de dupla rosca

Nossa linha direta 24 horas assegura o processamento das consultas o
mais rápido possível

Engenheiros de manutenção experientes realizam arranques, inspeções periódicas, manutenção e
reparos no local

Assistência técnica
» Colocação em operação, manutenção, inspeção, reparos
em campo
» Linha direta
» Diagnóstico remoto

Reparos e modernizações:

e modernizações

s de sistemas de controle
acionamentos: extrusoras e
mento a jusante
s: roscas sem-fim, redutores,
es e acionamentos

Nossos especialistas extremamente competentes fornecem
suporte técnico
e de engenharia
através de manutenção e diagnóstico remotos
Os dados de contato para o suporte técnico mundial encontram-se na última página desta brochura.

Medição da espessura da camada de
revestimento de uma dupla rosca cônica
da battenfeld-cincinnati

Veja também nossa brochura de serviços mais detalhada: „We care - wherever you are“

battenfeld-cincinnati: nossos
Cinco locais de produção em três continentes e

battenfeld-cincinnati EUA
Local: McPherson, Kansas, EUA
Fundada em: 1977
Funcionários: aprox. 70
Competências centrais: Produção de extrusoras localizadas e ferramentas. Engenharia de linhas completas
para aplicações de perfis e tubos de PO e PVC.

www.battenfeld-cincinnati.com/usa

battenfeld-cincinnati (Foshan)
Extrusion Systems Ltd.
Local: Shunde, China
Fundada em: 1996 | Funcionários: aprox. 120
Competências centrais: Produção de extrusoras localizadas, ferramentas e equipamento a
jusante. Engenharia de linhas completas para
aplicações de perfis e tubos de PO e PVC.

www.battenfeld-cincinnati.com/china

battenfeld-cincinnati Alemanha
Locais de produção na Alemanha
Bad Oeynhausen e Kempen
battenfeld-cincinnati EUA
Local de produção nos EUA
McPherson, Kansas

battenfeld-cincinnati Áustria
Local de produção na Áustria
Viena

locais de produção no mundo
vários escritórios de representação em todo o mundo

battenfeld-cincinnati
Escritório de representação em Moscou

battenfeld-cincinnati Subsidiária no Japão; Kawasakishi (próximo a Tóquio)

battenfeld-cincinnati (Foshan)
Extrusion Systems Ltd.
Local de produção na China
Foshan, Guangdong

Faça parte das nossas equipes na Europa:
www.battenfeld-cincinnati.com/unternehmen/recruiting

Assista aos vídeos sobre nossas máquinas:
www.youtube.com/BattenfeldCincinnati

battenfeld-cincinnati Germany GmbH
Local: Bad Oeynhausen, Alemanha
Fundada em: 1943/44
Funcionários: aprox. 280
Competências centrais: Produção de extrusoras
planetárias e monorroscas,
battenfeld-cincinnati
AustriaferGmbH
ramentas e calandras. Engenharia de linBad Oeynhausen
has completas
para aplicações
de tubos
Location:
Vienna, Austria
de PO e soluções
de embalagem.
Founded
in: 1948
Employees:
230
*
CoreKempen,
competence:
PVC extrusion
Local:
Alemanha
Fundada em: 1950
www.battenfeld-cincinnati.com
Funcionários: aprox. 50
Competências centrais: Produção de
componentes a jusante para aplicações
de perfis e tubos.
Kempen

www.battenfeld-cincinnati.com

battenfeld-cincinnati Austria GmbH
Local: Viena, Áustria
Fundada em: 1948
Funcionários: aprox. 190
Competências centrais: Produção de extrusoras de rosca dupla, ferramentas e engenharia de linhas completas
para aplicações de tubos de PVC, perfis e folhas (placas).
Centro de competência para aplicações WPC/NFC.

Nossos locais de produção

battenfeld-cincinnati
Austria GmbH

CONTATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNDO

P +43 (1) 61006-0
austria@battenfeld-cincinnati.com

battenfeld-cincinnati Austria GmbH

battenfeld-cincinnati (Foshan) Extrusion Systems Ltd.

P +86 (757) 2997 5318 / 2238 0110
china@battenfeld-cincinnati.com

E-mail: service.austria@battenfeld-cincinnati.com
P +43 (1) 61006 – 300

battenfeld-cincinnati
Germany GmbH

Informação sobre peças sobressalentes:
E-mail: spares.austria@battenfeld.cincinnati.com
P +43 (1) 61006-420

E-mail: service.china@battenfeld-cincinnati.com
P +86 (0) 757 2238 0110
+86 (0) 757 2997 5321
+86 (0) 757 2997 5397

P +49 (5731) 242-0
germany@battenfeld-cincinnati.com

battenfeld-cincinnati Germany GmbH

battenfeld-cincinnati USA

battenfeld-cincinnati
USA

E-mail: service.germany@battenfeld-cincinnati.com
P +49 (5731) 242 – 321
P +49 (2152) 1495 – 52

E-mail: usa@battenfeld-cincinnati.com
P (dentro dos EUA) 1-800-835-0065
P (fora dos EUA) +1 (620) 241 6843

Informação sobre peças sobressalentes:
E-Mail: spares.germany@battenfeld.cincinnati.com
P +49 (5731) 242-311

Informação sobre peças sobressalentes:
E-mail: bupp.t@battenfeld-cincinnati.com
P +1 (855) 798 2499

battenfeld-cincinnati (Foshan)
Extrusion Systems Ltd.

P +1 (620) 241-6843
usa@battenfeld-cincinnati.com

Visite-nos on-line:

www.battenfeld-cincinnati.com

Você encontra os dados de contato de nossos gerentes de vendas regionais e agentes locais em nosso website.

www.battenfeld-cincinnati.com/china
www.battenfeld-cincinnati.com/usa

www.youtube.com/BattenfeldCincinnati

3ª edição/pt: 2016-12
Sujeito a alterações.

Como membro da iniciativa Blue Competence da VDMA (www.bluecompetence.net),
damos a nossa contribuição para promover o desenvolvimento econômico sustentável.

