
m
ar

tin
sp

ro
ck

et
.c

om

+5
5 

(1
9)

 3
87

7-
94

00

Rodas Dentadas fabricadas de acordo com os padrões: 
- ASME B29.1 – Sprockets Padrão 

- ISO 606 – Sprockets Métricos.

Tratamento térmico Min 35 HRC

• Endurecimento por processo de indução em peças 
  de até 16” de diâmetro.

• Homogeneidade na superfície endurecida.

• Ótimo alcance de camada endurecida.

• Tratamentos térmicos especiais disponíveis sob 
  requerimento (temperado, nitretado, cementado).

• Certificados de dureza podem ser entregues mediante 
solicitação na aquisição.

Processo de fabricação.

• Para Rodas Dentadas de várias fileiras, os 
dentes são gerados em um único corte.

       - Não soldamos placas individuais.

• Cortadores com vida útil acima de 
  50%, o que melhora a qualidade do 
  dente e seu encaixe na corrente

• Processo de solda com posicionador 
  que garante melhor desempenho, 
  profundidade e repetibilidade.

Material

• A  é líder na indústria de Rodas Dentadas há mais de 66 anos.

• O aço usado pela  é de alta qualidade para atender aos requisitos de 
certificação de material rigorosos.

• A  fabrica Rodas Dentadas em vários aços (1144, 1040, 1045, 4140, 8620, etc.), 
incluindo Rodas Dentadas de aço sinterizado (que prolonga a vida útil das Rodas Dentadas).

• As Rodas Dentadas   estão disponíveis com dentes endurecidos, perfuradas e          
preparadas para bucha.

• A  é um fabricante local com fabricação especializada e serviço de excelência.

• A  conta com peças com oxidação negra para evitar a ferrugem / corrosão dentro de seu
armazém e melhorar o seu acabamento.Po
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Consideraciones de Endurecimiento

2SPROCKETSPT Procesos y Capacidades /Endurecido

m
Perfil e profundidade uniforme 

Carga de trabalho = 38 HRC
Dureza somente na parte superior do
dente. Carga de trabalho = 15 HRC

Concorrente A Competidor B
Dureza solamente en la parte superior del 

diente.  Cara de Trabajo= 10 HRC

Estrutura de grão fino -
Maior força

Estrutura de grão moderado
Menor força

Estructura de Grano Grueso–
Mucho Menor Fuerza
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GARANTIA E SUPORTE 
TÉCNICO EM APENAS 
UMA CHAMADA!


