
PEÇAS E FUNDIDOS ESPECIAIS RESISTENTES À ABRASÃO - INTRODUÇÃO

SINTO BRASIL fabrica peças e fundidos especiais altamente resistentes à abrasão, focando vários outros 
segmentos da indústria que cada vez mais sentem a importância e a necessidade de contar com fabricantes 
de alta tecnologia, qualidade e confiabilidade, que lhes ofereçam produtos, serviços e materiais especiais 
que atendam aos requisitos fundamentais de alta resistência às mais severas condições de abrasão e 
impacto a que suas máquinas e equipamentos são submetidos. 

INSTALAÇÕES E FACILIDADES

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DA SINTO   

MÁQUINA DE MOLDAR AUTOMÁTICA

Método: Sopro e compressão hidráulica Processo SEIATSU (Sinto)
2Compressão: Até 10 kgf / cm  

Dimensões da Caixa: 800 x 650 x 250 x 200 mm 
Capacidade: Até 70 moldes / h 
Marca / Fabricante: Sintokogio - Japão

FORNO DE TRATAMENTO TÉRMICO

Capacidade: Até 2.000 kg
Dimensões da Peça: Até 2000 x 1000 x 700 mm
Energia: GLP
Aplicações: Normalização / Têmpera / Recozimento / Revenimento

LIXADEIRA SEMI-AUTOMÁTICA

Aplicação: Ajuste e acabamento das peças – Face plana e cilíndrica

www.sinto.com.br



MATERIAIS E LIGAS ESPECIAIS UTILIZADOS PELA SINTO 

A SINTO BRASIL, contando com o know-how e suporte técnico da SINTOBRATOR LTD., do Japão, utiliza 
materiais e ligas especiais exclusivas de fundidos, desenvolvidos especificamente para propiciar excelentes 
propriedades tanto de resistência mecânica como de resistência ao desgaste abrasivo. 

Liga XR Resistente à Abrasão 

Ferro de Alto Cromo, também conhecido como ferro fundido branco, é uma liga exclusiva da SINTO, de 
alta resistência à abrasão, que, pelo seu elevado teor de cromo, proporciona um desempenho excelente 
e grandemente superior às peças, na sua resistência à abrasão, devido à formação de carbonetos de alta 
dureza. Esta liga especial da SINTO, de alto cromo, exaustivamente testada em campo e em laboratório, 
tem comprovado sua nítida superioridade em todas as propriedades relacionadas ao desgaste devido à 
abrasão, em comparação a todos os outros materiais disponíveis. 

Aço-Liga  BRS1/2

Aço Fundido ligado ao Cromo-Níquel-Molibdênio, cuja composição especial, associada aos tratamentos 
térmicos de  normalização, têmpera e revenimento, propiciam excelentes propriedades de resistência 
mecânica e de resistência ao desgaste abrasivo. Sua alta dureza o torna ideal para aplicações em peças 
de penetração e movimentação de materiais como lâminas de pás carregadeiras, onde supera com grandes 
vantagens, em termos de resistência, propriedades mecânicas, vida útil e custo operacional, quaisquer 
outros tipos de aços

Aço Manganês 

Aço-liga especial com alto teor de manganês e elevada resistência à abrasão, comparável à liga XR 
desenvolvida pela SINTO. Aliada à sua ductilidade, características de encruamento, temperabilidade e 
resistência à tração o aço manganês é uma liga indicada para aplicações extremamente severas e pesadas.  

ESCOPO DE FORNECIMENTO

ESCOPO DE FORNECIMENTO / DIMENSÃO DAS PEÇAS 

A SINTO BRASIL está capacitada a fornecer peças fundidas especiais altamente resistentes à abrasão e 
desgaste, nos materiais e ligas já especificados ou em outras ligas e composições necessárias, 
dependendo de estudo prévio. 

Dimensão Máxima das Peças 

Os fundidos especiais fabricados pela SINTO podem chegar até às seguintes dimensões máximas: 

Comprimento: até 700 mm 
Largura: até 550 mm 
Altura: até 350 mm 

Peso máximo das peças fundidas: 100 kg 

Obs.: Dimensões acima das especificadas sujeitas a estudo prévio

APLICAÇÕES

ALGUMAS APLICAÇÕES - PEÇAS RESISTENTES À ABRASÃO 



 

Segmento /  Atividade Aplicação / Peças 

Mineração   

Construção Civil em geral  

- Peças  para equipamentos  de penetração de solo e 
movimentação de m ateriais  tais como: dentes, 
pontas, adaptadores, protetor es, cantos, lam inas 
para pás carregadeiras com ou sem dentes  e de 
diversos  formatos e tamanhos, escavadeiras , retro-
escavadeiras, etc.  

Ciment o, Pedreiras e Bancos de Areia  

- Placas  de impacto, placas  def letor as e 
reves timentos  para m oinhos  de impacto   
 -  Rotores de impacto 
 - Pás limpadoras e revest imentos para lavadores  de 
areia e de pedra  
- Tampa, rotores , corpo e f langes para bombas de 
areia  
- Curvas e cotovelos para tubulações de transporte 
de material abras ivo  

Cerâmica  
- Pás  de mistura, r oscas e reves timentos  par a 
extrusoras e misturadores 
- M odelos para telhas   

Usinas de Asfalto e C oncreto   
- Pás  de mistura e revestimentos laterais  par a 
misturadores de asfalto  

Siderurgia  
- Grelhas e peças  de grelha para peneira par a coque  
- Encos to de funil  

Vidro  - M artelos e outras  peças  par a moinhos de im pacto  

Fundição  

- Palhetas, impulsores , caixas  de controle, 
reves timentos  e outras  peças de turbinas para 
máquinas  de tratamento superf ic ial de fundidos e 
outros materiais,  etc  

Mineração   
- R evest im ento de chute, escavadeiras , e peças para 
máquinas  de penetração de solo, etc.   

Papel & Celulose 
- D esf ibradores e desmembradores de fibra de polpa, 
etc.   

PONTAS CATERPILLAR

®Pontas para equipamentos Caterpillar  

®O catálogo BRS de pontas para equipamentos Caterpillar  esta disposto por famílias, pois segundo 
®padrões Caterpillar , o tipo de encaixe é definido por famílias, ou seja, todas as pontas de uma 

determinada família são intercambiáveis entre elas e montam num mesmo adaptador, porém, não dão 
montagem com adaptadores de outras famílias. Como pode ser observada na ilustração abaixo, a 
identificação da família na peça é feita através da distância em polegadas entre os centros das paredes da 
cavidade de encaixe na altura dos furos passantes para o pino de fixação. 

® Geralmente o código original Caterpillar identifica a família através do segundo e terceiro dígitos após a letra.

Exemplo: 9N4352 (Os dígitos 35 indicam a família J350)

Para maior exatidão na seleção da família e determinar o código exato BRS, basta visualizar a tabela de 
conversão abaixo com os códigos originais das principais pontas atualmente em uso:



  

Tipo de 
Ponta 

Família  

J250 J300 J350 J400 J450/460 J550 

  

Penetração 

  

9J4259 9J4309 9J4359 6Y7409 9W8459 9W8559 

 
Curta 

  
1U3251 1U3301 1U3351 7T3401 9W8451 9W8551 

  
Longa 

  
1U3252 1U3302 1U3352 7T3402 9W8452 9W8552 

Longa 
Reforçada 

9N4252 9N4302 9N4352 8E4402 9N4452 9N4552 

Abrasão 
Reforçada 

9N4253 9N4303 9N4353 7T3403 9N4453 6Y2553 

Penetração 
Reforçada 

    
119-
9359 

124-
7409 

116-
7459 

113-
0559 

 
 
  

Pontas atualmente disponíveis na BRS; 

 Pontas que geralmente podem ser substituídas pelas pontas 
longas reforçadas BRS; 

 Pontas que geralmente podem ser substituídas pelas pontas 
de penetração reforçadas BRS. 

 FERRAMENTAS DE PENETRAÇÃO NO SOLO

Sistema de Lâminas de Bordas Substituíveis

Lâminas "Retas"

1.750mm
2.800mm
3.000mm
3.100mm
3.200mm

Lâminas "Bico de Pato" sem dentes

2.800mm (caçamba de 2.800mm)
2.800mm(caçamba de 2.700mm)
3.000mm
3.270mm

Lâminas "Bico Chato" com dentes

3.000mm

CONFIABILIDADE E ATENÇÃO MINUCIOSA NA ALTA QUALIDADE

Complexo e eficiente sistema de controle de qualidade para fabricação de material (Long Life).
Sala de controle de qualidade e linha de moldagem automático da ‘‘Osaki Plant.
Manter sistema de qualidade ISO, confiabilidade e satisfação do cliente.

MATERIAL RESISTENTE A ABRASÃO DA SINTO

Material resistente a abrasão da Sinto, está sendo utilizado pelas empresas que necessitam material 
extremamente resistente a abrasão.

Material resistente à abrasão Fundido (Long Life)

Cerâmica

Ferro Fundido Alto Cromo (Ferro Branco)
Aço Fundido Alto Cromo
Aço Fundido Baixa Liga (Aço Carbono)
Aço Fundido Alto Manganês (Aço Mn)
Material Composto (Aço Ligado)

FUNDIDO RESISTENTE A ABRASÃO (LONG LIFE)



- Variedade; Ferro branco, aço carbono, aço manganês, etc.
- Através do complexo sistema de controle de qualidade, oferecem uma qualidade estável.
- Ferro branco, mesmo peça bruta, conseguimos realizar uma qualidade estável.

MATERIAL CARACTERÍSTICAS

Ferro Branco

Aço Carbono

Aço Manganês

Existe material carbono de alta dureza, adequado para abrasão agressiva e 
excelente material resistente a abrasão.

Através da tempera e adicionando elemento na liga, pode-se obter alta 
dureza e alta tenacidade no material.

Alta tenacidade, ancruamento através de material arremessado e excelente 
material resistente a abrasão.

Exemplo de Aplicação

ÁREA DENOMINAÇÃO FERRO 
BRANCO

AÇO
CARBONO

AÇO
MANGANÊS

resistência a abrasão-up                                resistência ao impacto-up

Moinho

Asfalto e
Concreto

Cimento

Siderúrgica

Equipamento 
de

Fundição

Cerâmica

Elétrica

Papel

Revestimento para moinho

Revestimento para moinho de bola

Raspador para equipamento de sinterização

Cruzeta para moinho primário

Caneca e revestimento para arremessador de 
areia por centrífuga

Curvaturas para equipamento de transporte 
pneumático

Impulsor, caixa de controle e palheta para 
shotblast

Construção

Turbina, revestimento para carcaça da bomba 
de escavaçãoEscavação
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