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Laboratório próprio para análise 
 metalográfica, garantindo resultados 

precisos nos processos de soldagem

Desde sua fundação em março de 2003 e 

contando com uma experiência profissional 

de mais de 30 anos a METALBRAZING 

presta serviços de solda por brasagem e 

tratamento térmico com responsabilidade 

e comprometimento com seus clientes, 

fornecedores e colaboradores.

Através do sistema de Gestão da Qualidade, 

com base na norma ISO 9001, garantimos a 

satisfação dos clientes oferecendo produtos e 

serviços de alta qualidade.

METALBRAZING

Forno para brasagem de 
Aço Inox, Cobre e suas ligas. 

Dimensões máximas: 
L=250mm / H=150mm



* sob consulta

Atuamos no segmento 
de prestação de serviços 
industriais
• Solda por Brasagem em Forno 

Contínuo
• Recozimento
• Solubilização de Aço Inox
• Têmpera de Aço Inox
• Tratamento Térmico em geral*
• Galvanoplastia*

Os materiais possíveis de serem 
brasados são: os aços carbono, aços 
inoxidáveis, cobre, latão, alumínio e 
superligas de níquel;
Como metais de adição, podem ser 
usados cobre e suas ligas, ligas de 
níquel, ligas de prata e outras.

Vantagens da Brasagem
A Brasagem pode substituir, com   
vantagens, a Solda Prata, MIG e TIG em 
metais ferrosos, tais como:

• Peças brasadas podem ser tratadas 
térmicamente até 950oC, sem prejuízo 
da solda

• Não necessita de fluxo para solda, 
elimando etapas de lavagem posterior

• Tempo de operação menor
• Maior produtividade em relação aos 

processos manuais
• Eliminação de oxidação pré-existente
• Preservação da superfície metálica 

original
• As peças saem do processo prontas 

para acabamento (Galvânicos / 
Pintura)

• Processo ecologicamente limpo

Principais Aplicações
• Peças Automotivas
• Tubulações
• Conexões
• Ferramentas com insertos de Metal-Duro
• Trocadores de Calor
• Instrumentação Cirúrgica
• Válvulas para Refrigeração

Forno Contínuo
Peças de Aço Carbono Baixa Liga
Dimensões Máx.: L= 350 MM / H=250 MM


