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R EPRESENTADAS
SWISS MADE
- Calandras de 3 e 4 rolos
- Calandras p/ fabricação naval
- Calandras p/ fabricação de tubos
- Calandras p/ fabricação de componentes
aeronáuticos
- Calandras de perfis
- Linhas de Produção

SWISS MADE
- Sistema de acionamento híbrido HHDS
- Redução em até 50% dos custos
operacionais
- Velocidade de rotação até 8m/min
- Tecnologia VSA para aumentar o range de
conformação
- Comando com inteligência artificial integrado

MADE IN GERMANY
- Calandras CNC, motorizadas ou manuais
- Flangeadora
- Recravadeira
- Frisadora
- Tesoura rotativa com dispositivos de
bordeamento
- Conformadora de cantos

SWISS MADE
- Calandras de perfis de pequeno, médio e grande porte
- Comando com inteligência artificial
- Medição automática de raio
- Calibração automática durante calandragem

www.semac.com.br

vendas@semac.com.br

R EPRESENTADAS
MADE IN GERMANY

- Equipamentos para:
- soldagem longitudinal
- soldagem de cantos
- soldagem circunferencial
sem qualquer necessidade de retrabalho

MADE IN AUSTRIA
- Produção de bancadas de teste (hidráulico, pneumático,
elético, eletrônico, de combustível e motores)
- Produção de componentes aeroespaciais (ESA)
- Laboratório de calibração acreditado de acordo com
a norma DIN EM ISO / IEC 17025

MADE IN GERMANY

- Amortecedores para prensas
- Sistemas para troca de ferramental em prensas

SWISS MADE
-Encolhedeiras manual e motorizada
-Martelete pneumático
-Roda inglesa
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Conformação e soldagem de INOX

A SEMAC presta serviços de conformação e soldagem em
INOX com equipamentos das fabricantes alemãs
PRINZING e SCHNELLDORFER.

A SEMAC representa empresas europeias na América Latina. Assim,
fornece produtos alemães, austríacos e suíços de alta qualidade, presta
serviços de manutenção na área da mecânica e suporte técnico aos
clientes. A qualidade, sustentabilidade e confiabilidade são princípios
basilares da SEMAC.

+ 55 (11) 4413-5600
+ 55 (11) 4412-9583
+ 55 (11) 94554-1254
Semac Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda.
Rua Enzo de Almeida Passos, 71, sala 1
Recreio Maristela - Atibaia/SP - Brasil
CEP:12946-630

www.semac.com.br

info@semac.com.br

