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PRODUTOS DE CONFIABILIDADE
A Kestra possui um grande parque fabril 
dedicado à fabricação de Placas de 
Desgaste Bi-Metálicas KST, Arame Tubular, 
Eletrodos revestidos e fabricação de 
equipamentos para a indústria, utilizando a 
mais alta tecnologia e qualidade na busca 
de alta performance e inovação com as 
soluções Kestra. 

POLKEST KST 500
O PolKest KST 500® pode ser aplicado:                                  
• Tubulações em Geral;
• Chutes, Calhas e Silos;
• Pás de Misturadores;
• Carcaça de Bombas;
• Transporte de Fluídos.

Cura 100%: 12 horas
Tempo de Cura para entrar em trabalho: 4 Horas depois de aplicado.
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Placas KST - Placas Bi-Metálicas 
revestidas através do processo Arco 
Aberto onde depositamos um 
revestimento duro de alta performance 
para resistir ao desgaste abrasivo, 
erosivo e ao impacto severo. 

PLACAS KST

erosivo e ao impacto severo. 

Placas KST - área revestida 1.220mm x 2. 740mm 

•Placa KST 600: Alto volume de carbonetos de cromo primários e secundários uniformemente 
distribuídos por toda a espessura do depósito. Mantém suas excelentes propriedades em temperaturas 
de trabalho de até 200º - Dureza 61 a 64 HRC.
•Placa KST 610: Contendo boro no interstício uniformemente distribuídos por toda a espessura do 
depósito, mantém suas excelentes propriedades em temperaturas de trabalho até 600º -Dureza de 63 a 
66 HRC.
•Placa KST 630 Wave: Chapas revestidas com cordões Senoidais, (reduzindo assim drasticamente 
caminhos preferenciais) para resistir ao desgaste abrasivo ou erosivo com impactos e restrições 
mecânicas moderadas, carbonetos de cromo + nióbio + boro - Dureza de 63 a 66 HRC.
•Placa KST 650 Wave: Alto volumes de carbonetos de cromo e carbonetos complexos uniformemente 
distribuídos por toda a espessura do depósito. Mantém suas excelentes propriedades em temperaturas 
de trabalho até 700°  - Dureza de 65 a 68 HRS.
•Placa KST 730 Wave: Chapas revestidas Cr, Nb, Bo, Mo projetadas para resistir ao desgaste abrasivo ou 
erosivo com impactos e restrições mecânicas moderadas, mantém suas excelentes propriedades em 
temperaturas de trabalho de até 650º - Dureza de 65 a 69 HRC.
•Placa KST Tuff Wave: Chapas alto volumes de carbonetos de cromo e titânio uniformemente distribuídos 
por toda a espessura do depósito, tem elevada resistência à abrasão combinada com impacto/pressão, 
mantém suas excelentes propriedades em temperaturas de trabalho até 200° - Dureza de 56 a 58 HRC.

PLACAS DE
DESGASTE
As Placas de Desgaste KST, são 
constituidas de placa base de 
construção de aço e revestimento, 
resistente ao desgaste aplicado por 
sistema automatizado com rígido 
controle de qualidade. 
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METAL BASE (mm) REVESTIMENTO (mm)
3 3
4 2
5 3 – 10
6 4
8 5 – 7 – 12
10  5 – 7 – 10 – 12 – 15 – 21
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KST 630 3 + 3
3mm de Base + 3mm de revestimento 
duro de alta performance.

Aplicação em Sistema de Despoeiramento (perna de 
vento, etc.), Paletas de Rotores, Espelhos de Rotor e 
Ventilador, Caçambas Retomadoras e etc. O KST 630 3+3 
é uma placa desenvolvida pela engenharia da Kestra para 
ser aplicada em equipamentos que sofrem desgastes 
extremos por abrasão e erosão nas quais há necessidade 
de chapas com baixo peso e alta performance.

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ESPECIAIS QUE NECESSITAM DE 
REDUÇÃO DE PESO E AUMENTO 
DE VIDA ÚTIL KST 630 3+3

KST 630 3mm



PLACAS KST CONFORME PROJETO
DO CLIENTE

PROJETOS EXCLUSIVOS

KST 630 N 10 + 21

ESPESSURAS ESPECIAIS

10 mm de Base e 21 mm de revestimento 
Duro.

As placas KST 630 10+21, possuem uma 
base de 10mm com mais 21mm de 
revestimento duro de alta performance 
quando aplicado contra o desgaste 
abrasivo.
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KESTRA SERVICE COMPROMISSO
COM RESULTADO
Fabricação de Caçambas de Retomadora

A Lança Térmica KST Plus possui um engate inteligente que facilita a conexão das lanças 
oferecendo maior segurança ao operador e ainda pode contar com um aplicador 
personalizado, leve e seguro.

Medida da Lança Térmica KST Plus: 5/8 x 2.000

Benefícios :
• Alta performance de corte;
• Cortes rápidos e eficientes;
• Engate inteligente e seguro;
• Baixo nível de ruído em operação;
• Não utiliza gases inflamáveis;
• Não utiliza energia elétrica;
• Corta todo tipo de materiais ferrosos e não ferrosos.

LANÇA TÉRMICA KST PLUS
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Malhas de Peneira 

QUALIDADE E PRECISÃO NA
FABRICAÇÃO E REFORMA DE 
EQUIPAMENTOS - KESTRA SERVICE 

Bombas recuperadas Revestimento/ Recuperação 
de guindastes e máquinas 
de minas

KESTPLATE KST
Chapa de liga metálica fundida resistente ao 
desgaste, vida útil superior a chapas laminadas e 
chapas revestidas soldadas. Base aço carbono + 
revestimento liga fundida Fe-C-Cr Mn-Si. 
Superfície lisa e antiaderente. Sem obstrução no 
revestimento, tendo um fluxo de material constante 
eliminando abrasão severas. 



SAPATAS DE ALIMENTADORES
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CHUTES E CALHAS REVESTIDAS

Revestimento em KST, Carboneto de Cromo e Nióbio em uma matriz especial, resistência 
ao desgaste, abrasão e impactos.



PLACAS KST
EM EQUIPAMENTOS DE MINA
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Soluções Kestra: 
Da mina ao porto, necessidades 
severas exigem soluções inovadoras e 
confiáveis. 

TUBODUR KST 630 - 
TUBULAÇÃO REVESTIDA COM 
ALTA DUREZA



A fim de acompanhar as novas tendências e exigências desse mercado em constante 
mudança, a KESTRA obteve confiança nacional e internacional e certificações para seus 
serviços e produtos em instituições de destaque como FBTS, ABS, BV e DNV. O sistema de 
gestão da qualidade KESTRA é certificado pela NBR ISO 9001, garantindo assim, um 
produto excelente e de precisão para cada processo e serviço executado. 
Além dos eletrodos revestidos e arames sólidos para soldagem GTAW e GMAW, a KESTRA 
também produz uma ampla gama de arames tubulares para soldagem e união de aços de 
baixa liga e aços inoxidáveis, bem como aplicações de revestimento duro para todos os 
tipos de indústrias. 

ARAME TUBULAR E ELETRODOS 
ESPECIAIS PARA A INDÚSTRIA DE 
MINERAÇÃO
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Revestimento Duro - Arame Tubular
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Soldagem de Ferro Fundido

Revestimento Duro - Eletrodo Revestido



Contato :
Telefone:  +55 11 4416.6000 
Site: www.kestra.com.br

Endereço:  Estrada Municipal do Mingú, 800
Parque Rio Abaixo - Atibaia | SP

E-mail: vendas@kestra.com.br

KESTRAUNIVERSALSOLDAS


