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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. 

A Kestra formulou produtos especialmente para rolos de rodízio e 
rolos de laminação a quente com o melhor desempenho do 
mercado. A Kestra é líder de mercado neste segmento no Brasil e 
estamos orgulhosos de ter contratos de longo prazo da FCW para 
fornecer aos principais OEMs e plantas de aço, como: PRIMETALS, 
ARCELOR MITTAL, USIMINAS, Gerdau, Aperam, Ternium, CSN e CSP.

DESENVOLVIMENTOS & SOLUÇÕES
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Calha do Alto Forno

APLICAÇÕES NO ALTO FORNO

A Engenharia da Kestra desenvolveu uma 
solução de Alta Performance para as Calhas 
de Alimentação do Alto Forno visando 
mitigar todos os pontos críticos de desgaste 
neste equipamento, no qual são aplicadas 
ligas de alta resistência ao desgaste 
combinado com temperaturas elevadas, e 
outros fatores de desgastes, assim 
conseguimos uma alta performance nas 
Calhas do Alto Forno fabricadas e nas 
reparadas pela Kestra.



PROJETOS & DESENVOLVIMENTO

SINTERIZAÇÃO
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Rampa do conjunto do Britador da sinterização
(3D Technology)



BARRA QUEBRADORA
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A Kestra desenvolveu a expertise de revestimentos em Moinhos PCI na Siderurgia, onde 
executa e  aplica revestimentos simultâneos de alta performance de Rolo e Mesa, realizando 
este serviço com uma Equipe experiente em tempo reduzido.

REVESTIMENTO DE MOINHO PCI
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Tubos revestidos fabricados conforme desenho.

TUBO DUR KST 630
Tubulação Revestida com Alta Dureza  



• KST 600 Cr Carbides (Abrasion Up to 200°C)

• KST 630 Cr/Nb Carbides (Abrasion Up to 400°C)

• KST 650 Complex Carbides (Abrasion Up to 600°C)

• KST 670 Cr/Nb Carbides (Extreme Abrasion)

• KST Tuff Cr/Ti/Mn Carbides (Impact + Abrasion)

• KST 700 Tungsten Carbide (High Abrasion)

PLACAS KST
Placas KST - Área Revestida 1.220mm x 2. 740mm (Blank) 
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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. 

* Fabricamos espessuras e dimensões 
especiais conforme seu projeto.

15

20

12 5 – 7 – 12 – 15

5 – 7 – 10
5 – 7 – 10

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



Peças conforme Desenho
PLACAS DE DESGASTE

10  

www.kestra.com.br08



Malhas de Peneira com Corte a Água, Maior Precisão 

PLACAS DE DESGASTE
Projetos de malhas de peneiramento exclusivas com maior estratificação e vida útil  
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KST 670 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 670 3mm
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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 base de 10mm com mais 21mm de 
revestimento Duro de alta performance revestimento Duro de alta performance 
quando aplicado contra o desgaste quando aplicado contra o desgaste 
abrasivo.

POLKEST KST 500
O Polkest KST 500® é um polímero que tem O Polkest KST 500® é um polímero que tem 
como matriz carboneto de Silício, óxido de como matriz carboneto de Silício, óxido de 
Alumínio e reforçado com Fibras de Kevlar®, Alumínio e reforçado com Fibras de Kevlar®, 
possuindo alta resistência ao desgaste 
abrasivo e erosivo com excepcional aderência 
ao material base aplicado.
O Polkest KST 500® possui dois componentes 
A e B que devem ser misturados até se obter 
uma cor homogênea, garantindo assim, uma 
excelente mistura pronta para aplicação. 
O Polkest KST 500® após aplicado obtém uma 
dureza de 63 HRC com resistência de até 250 
Graus.

LANÇA TÉRMICA KST PLUS
A Lança Térmica KST Plus é uma excelente solução para cortar, separar, grafitar e desobstruir grandes 
peças e equipamentos. É um Sistema Térmico de Corte com alta performance e rapidez.
As Lanças Térmicas KST Plus são utilizadas para cortar barramentos de forno e desobstrução, limpar 
carro torpedo, desobstruir britadores que são travados com grandes pedras, realizar furos em chapas 
de grandes espessuras, cortar grandes sucatas, destruir estruturas de concreto e muito mais, sendo 
assim, é uma solução indispensável para a área de manutenção das indústrias. Com apenas 5 a 7 Bar 
de oxigênio se pode operar a lança Térmica KST Plus e realizar cortes em grandes equipamentos com 
segurança e qualidade.



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
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