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CERTIFICADOS ISO
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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. 

ARAMES TUBULARES

Arames tubulares de alta 
performance e desempenho 
para revestimento e 
blindagem de camisa de 
moenda.
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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 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.
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Chapas revestidas 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.

KST TUB 63 S OA OU 
TUB 63 H OA 2,0mm

CHAPA BIMETÁLICA WAVE 600

 Correntes de Arraste

Lateral do Desfibrador
Placa Desfibradora



KST TUB HCR 65 OA
MOD MF10-GF-65 GR 
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KST TUB HCR 70 OA HCR 70 OA

Desfibrador / Picador

O KST TUB HCR 65 OA MOD introduz ao mercado sucroalcooleiro uma nova concepção, 
atender nosso cliente com desempenho e economia.

o KST TUB HCR 70 produto de 
alta performance indicado para 
abrasão severa e alta impureza.

Arame Tubular auto protegido de excelente 
resistência ao desgaste combinado, abrasão 
severa e impacto moderado, devido a sua 
composição ser baseada na formação de 
Carbonetos primários de Cromo e Nióbio. 
Desenvolvido especialmente para o setor 
sucroalcooleiro, com o objetivo de atender a 
demanda crescente das usinas em diminuir 
as intervenções no reparo / troca de martelos 
e facas, com o aumento de vida útil de todo 
conjunto e principalmente garantindo a 
integridade dos Ativos.
Material desenvolvido para aplicação 
contínua, reconstrução e revestimento com o 
mesmo material, podendo aplicar até 45 mm 
de revestimento na peça.
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KST TUB HCR 69 OA

Tendo como comparação, aplicação de revestimento com liga 
de tungstênio pelo processo oxi acetileno, no qual é 
necessário o preparo e pré aquecimento do metal base (dentes 
da bagaceira), o KST TUB HCR 69 OA é aplicado diretamente 
sobre os dentes da bagaceira e pentes, sem necessidade de 
pré-aquecimento, utilizando o processo MIG/MAG e gás de 
proteção CO2, não correndo o risco de uma possível alteração 
na microestrutura do dente devido ao aquecimento, 
deixando-o frágil.

NO TEMPO E MÃO
REDUÇÃO
DE OBRA
EM ATÉ 5X

NA APLICAÇÃO,

5x
KST TUB 
HCR 69 OA
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DE CANA
DE TONELADA

PROCESSADA

3,5 MILHÕES
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CAMISA DE MOENDA

DE CANA
DE TONELADA

MOAGEM DE
3,5 MILHÕES
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Rodete

Flange

Rodete

TUB CROMO G + TUB 4420 OA

KST TUB 600 HT OA 
KST TUB 400 HT OA

SOLUÇÃO EM ARAME TUBULAR

KST KB CROMO + KST 4010 KB 
SOLUÇÃO EM ELETRODO REVESTIDO
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KST TUB A 2001 MOA

KST SPRAY PREMIUM
KST Spray Premium é um eletrodo 
revestido desenvolvido para chapiscar, de
excelente ancoragem. Ligas especificas 
complexas combinadas aumentando a sua
durabilidade, resistência ao desgaste por 
abrasão, possibilitando maior arraste de 
bagaço e resultando em maior extração. 
Indicado especialmente para rolos de 
moenda na indústria sucroalcooleira.

KST Spray Super é um eletrodo revestido desenvolvido para chapiscar, com 
excelente ancoragem. Ligas especificas combinadas resistente ao desgaste por 
abrasão. Indicado especialmente para chapiscar rolos de moenda na indústria 
sucroalcooleira, propiciando melhor arrasto do bagaço.

KST A 1000 
KST A 1000 CR 45
KST A 1001

KST TUB A 1002 OA
KST TUB A 1001 MOA

KST SPRAY SUPER

PERFEITO
CHAPISCO

KESTRA
PARA O

SOLUÇÕES

SOLUÇÃO PARA CHAPISCO



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 SULCROALCOLEIRA
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Revestimento - Arame Tubular
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Revestimento - Eletrodo



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


