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AMÉRICAS

AJUDANDO SUA
EMPRESA A
TRABALHAR
MELHOR
Qualquer que seja a sua necessidade, a Essentra tem a solução.
Trabalhando com você, reunimos os melhores produtos, ideias e
distribuição em um pacote incomparável. Graças ao nosso serviço
e capacidade global, entregamos o que você quiser e quando você
precisar.

Pequenos componentes têm grande impacto

EUROPA

A Essentra fornece pequenos componentes, porém essenciais,
que ajudam a manter os fabricantes de máquinas comerciais em
movimento. Nós os ajudamos a serem mais rápidos e estratégicos
em sua fabricação, facilitando a distribuição, com nossa grande
variedade de produtos para proteção e acabamento.
Somos uma empresa FTSE 250, com alcance global. Nossa
capacidade de produção, experiência, foco no cliente e
infraestrutura global nos permite alavancar nossa extensa rede
para oferecer entregas sob medida e soluções industriais para
clientes globais.
Por isso, muitos fabricantes de veículos necessitam nossas soluções
todos os dias.

Nosso alcance global
se estende a
PACÍFICO
ASIÁTICO

33

países em três regiões,
com vendas em mais
de 75 países

70%
Trabalhamos com

dos principais fabricantes
de Máquinas Agrícolas
— Statista 2014
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NOSSA
ABORDAGEM
Como parceiros e fornecedores globais para o
mercado de máquinas agrícolas, vamos acompanhar
seus desafios e criar as melhores soluções.
Diga-nos sua necessidade e buscaremos uma
solução através das áreas de negócio, incluindo
produtos ou melhorias de processos, inovação,
redução de custos e desperdício, e garantindo a
segurança da cadeia de abastecimento.

NOSSAS CAPACIDADES
Somos líderes em termos de qualidade de produto,
direcionando a produtividade e criando soluções
industriais personalizadas ou padronizadas. Com
aderência ao PPAP, produção em escala e prazo
de entrega menores, somos o seu fornecedor de
soluções industriais.
Vamos além das expectativas para criar
oportunidades para nossos clientes.

DO CONCEITO AO MERCADO
Nossos engenheiros são especialistas em projetar
soluções para negócios críticos que podem
transformar sua visão em realidade. Desde os
projetos das amostras 3D ao produto finalizado,
nosso serviço ponta-a-ponta assegura uma
abordagem única em cada projeto.

1
BILHÃO
de peças em
estoque

1 DESENVOLVIMENTO

2 PRODUÇÃO

Desde o início, trabalhamos com você para
economizar tempo e despesas do projeto.

Monitoramos constantemente a nossa
produção e processos de montagem,
buscando excelência quando se trata de
fabricação de qualidade e consistência.
Continuamos a expandir nossa capacidade
produtiva através de nossa rede global.

Uma peça de produção específica pode ser
fabricada para atender aos requisitos de material e
dimensional para o teste final. Com conhecimento
dos requisitos anuais de produção, recomendamos
a cavitação otimizada para garantir a eficiência das
ferramentas.

5

centros de
pesquisa e
desenvolvimento

Instalações dedicadas de teste permitem
manter a alta qualidade através da
verificação e validação do projeto, usando
instrumentos de medidas de força.
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3 DISTRIBUIÇÃO

4 ASSISTÊNCIA/PÓS VENDAS

Com 1 bilhão de peças em estoque, podemos
acompanhar o modelo de inventário Just in Time,
para atender a sua necessidade. Com as peças
customizadas, podemos oferecer um acordo de
estoque para atender a sua programação anual.

Como um parceiro estratégico, a Essentra
vai acompanhar a produção para garantir
que as soluções estejam funcionando
como planejado. Vamos ajudar a
identificar possíveis melhorias e trabalhar
para agilizar as modificações quando
necessárias.

A Essentra trabalha para atender suas necessidades
e garantir a otimização da cadeia de abastecimento
através de transporte por contêineres, adaptando-se
ao processo de fornecimento de linha e redução do
excesso de resíduos.

Nós trabalhamos com
padrões elevados.
Veja as certificações:

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 16949:2009

6 ESSENTRA SOLUÇÕES PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS

NOSSAS
SOLUÇÕES
Sabemos o que é importante para você: qualidade,
serviço confiável, flexibilidade, otimização por meio
de ganhos de produtividade e, claro, consistência na
entrega de valor. Nossos componentes podem ser
usados em diversos ambientes em todo o mundo e em
processos de fabricação mais exigentes.
Desde a proteção integral das partes do motor durante
a produção e trânsito, até a fixação e segurança dos
componentes de um veículo completo, fornecemos
pequenos componentes, que são essenciais na
fabricação de veículos e nas operações de produção.

TRABALHAMOS COM 70% DOS PRINCIPAIS
FABRICANTES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Como fornecedor global para o mercado de máquinas
agrícolas, oferecemos alcance mundial e suporte local
através dos países.
Nossos produtos podem ser encontrados em
veículos acabados que saem da linha de produção
e são usados para proteção durante o processo de
fabricação ou durante o trânsito, entre fornecedores e
a montagem final.
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PROTEÇÃO HIDRÁULICA
A abrasão constante afeta as partes hidráulicas.
Sujeira, umidade e corrosão só aumentam o problema.
O tempo de inatividade e substituições de peças são
caros, por isso, oferecemos soluções que protegem
e prolongam a vida útil dos cabos e mangueiras,
especialmente em ambientes extremos.

SOLUÇÕES DE ACESSO
Você precisa de fechos e puxadores para tornar
o acesso mais seguro, e é exatamente isso que
fornecemos, com opções de design e materiais à sua
escolha. Resistentes e mais bonitos, nossos produtos
oferecem a solução perfeita para sua necessidade.

PROTETORES PLÁSTICOS
Protegem contra contaminação durante o transporte,
armazenamento e acabamento. Desde plugues com
vedações até tampas ergonômicas, oferecemos
soluções projetadas para facilitar o uso.

PERFIS DE BORRACHA E
LACRES DE SEGURANÇA
Flexíveis e fáceis de usar, nossos perfis de borracha
e lacres de segurança são produzidos em diversos
materiais, oferecendo proteção impermeabilizadora,
isolamento de vibrações, abafamento de sons
e resistência a choques. Formas, tamanhos e
configurações personalizadas estão disponíveis
em conjunto com fitas finas, para atender às suas
necessidades e projetos específicos.

GERENCIAMENTO DE CABOS
Segurança e proteção de seus cabos com nossa
variedade de soluções resistentes e duráveis. Seja
pela duração dos cabos ou algo menos permanente,
nossos produtos são projetados para atender às suas
necessidades.

Fabricamos mais de

100.000
produtos
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UM OLHAR ATENTO

CONSTRUÇÃO

Operar em diferentes ambientes em todo mundo pode ser um desafio, por isso, a Essentra
oferece qualidade e soluções para veículos pesados, atendendo às suas necessidades, seja
para uso na construção ou mineração.

PROTETORES DE ROSCA MÉTRICA
Os protetores UNF são resistentes
e feitos de HDPE para resistir a
solventes e cortes potentes. Um
disco de vedação de neoprene
reduz o vazamento de fluido. A
cabeça hexagonal é apertada
manualmente ou com uma
chave.

ESPIRAIS PARA MANGUEIRAS®
Produzidos exclusivamente e
inspecionados manualmente,
as espirais para mangueiras
reduzem custos e o tempo
de inatividade hidráulica. São
resistentes a temperaturas
extremas e oferecem um nível
de abrasão e resistência contra
esmagamento.

FITAS DE MASCARAMENTO –
FORMATO CUSTOMIZADO
Podem ser cortadas em qualquer
formato ou dimensão, conforme
desejado, para cobrir orifícios e
placas de número de série. Fáceis
de aplicar e remover, as fitas
de mascaramento podem ser
fornecidas separadamente ou em
kits, e com abas para facilitar o
manuseio.

ESSENTRA SOLUÇÕES PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS 9

PUXADORES
Robustos e ergonômicos, nossa
variedade de puxadores de alta
qualidade têm diferentes estilos,
formas, materiais e posições de
montagem.

FECHOS TRAVA
Disponíveis em uma variedade
de opções de chaves (com ou
sem chave), em acabamentos
de aço inoxidável ou plástico, são
compatíveis com a certificação
IP54.

PROTETORES DE
MANGUEIRA
Mantenha os colaboradores e as
máquinas em segurança com os
nossos protetores de mangueiras
resistentes à abrasão e à ruptura.
Também resistem à temperaturas
extremas para continuar
fornecendo a proteção que você
precisa. A instalação rápida
reduz o tempo de manutenção,
especialmente no campo.
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UM OLHAR ATENTO

AGRICULTURA

Nossas soluções oferecem a durabilidade que permite que equipamentos complexos como
tratores, fiadores, colheitadeiras e carregadeiras funcionem perfeitamente. Da segurança
do operador até sua impermeabilidade, podemos ajudar a fornecer produtos funcionais e
resistentes que farão os clientes repetirem suas compras.

PERFIS DE BORRACHA
Nossos perfis de borracha
protegem as bordas de aço.
Um ótimo exemplo é o nosso
protetor de rosca em PVC, com
um núcleo de mola de aço. Sua
instalação é fácil e flexível e pode
ser feito com as mãos. Ideal para
temperatura extremas (-400 ºC
à 900 ºC).

PONTEIRAS
Diga-nos a forma que você
precisa e nós lhe mostramos
a melhor opção: quadrada,
retangular, oval e redonda.
Roscadas, com aletas ou
parafusadas, são fáceis de
ajustar e possuem materiais,
cores e acabamentos à sua
escolha.

CAPS HIDRÁULICOS
Proteja as conexões hidráulicas
contra sujeira, umidade e
corrosão. Nossos caps hidráulicos
de liberação rápida resistem à
temperaturas que variam de
-40 °C a 135 °C. Feitos em
TPE, podem ser fornecidos em
borracha ou plástico.
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MANÍPULOS
Oferecemos um design
contemporâneo com opções
roscadas, diversos tamanhos
e em alumínio ou preto.
Nossos manípulos são feitos
de polipropileno resistente e
revestidos com elastômero para
melhor utilização e aderência.

AMORTECEDORES DE GÁS
Não há necessidade de calcular
a força. Você pode ajustar depois
da instalação, economizando
tempo e esforço, usando a
chave allen padrão. Fornecido
com juntas esféricas e olhais,
é perfeito para protótipos e
pequenas produções.

PLUGS ROSCADOS
ABRAÇADEIRAS REMOVÍVEIS
Simples e fáceis de usar, encaixeas em buracos para uma fixação
segura. Também podem ser
usadas em instalações antes da
montagem final e, além disso,
são protegidas com nossas
soluções de colagem.

Mantenha as roscas nas
bombas de combustível e
nos equipamentos do motor,
protegidos contra sujeira e
detritos durante a produção ou
em trânsito.
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UM OLHAR ATENTO

TRANSPORTE DE FRETE

Nossas soluções são encontradas em todos os veículos que transportam mercadorias
e materiais ao longo da cadeia de suprimentos. Também formam uma parte essencial
de muitos processos de fabricação, como mascaramento durante a pintura, proteção
de peças durante o transporte e segurança de componentes eletrônicos em caminhões,
empilhadeiras e reboques.

FECHOS DE PRESSÃO ELEVADO
Elegantes e fáceis de prender, os
fechos de pressão elevado vêm
em uma faixa de aperto ajustável
de até 46 mm. Escolha entre
chaves iguais, chaves diferentes
ou sem trava. Perfeito para uma
espessura de painel de 2 mm
ou menos, proporcionando um
design de disparo nivelado.

FECHOS DE PRESSÃO
A mola interna, especialmente
projetada, oferece 1,5 mm de
força de compressão, ideal
quando é necessária uma
vedação segura. Inclui um clipe
para aterramento e é feito
de aço inoxidável para evitar
ferrugem.
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PROTETORES
CUSTOMIZADOS
Desenvolvido para proteger o
corpo dos conectores durante
o processo e o transporte.
Projetado em material
translúcido, permitindo
facilmente a identificação na
linha de montagem.

PROTETORES DE
ENCAIXE RÁPIDO
Feitos de PEBD, os protetores
de encaixe rápido vedam furos
rosqueados e não rosqueados.
Projetados com um encaixe
simples e uma aba de puxar
para facilitar o desbloqueio.
Disponíveis nas opções com
puxador lateral ou puxador
central, para facilidade de
instalação e remoção.

TAMPÕES DE BORRACHA
Durante o processo de lavagem
e pintura, substâncias como
sujeira, poeira e óleo podem
causar danos nas portas de
direção. Nossos tampões de
borracha fornecem um recurso
de vedação e retenção para
manter a água fora do anel
retentor da graxa, além de
protegê-lo contra contaminação
durante o transporte.
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UM OLHAR ATENTO

TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS

As diversas soluções da Essentra são elaboradas levando em consideração o mercado
de transporte de passageiros. Nossos projetos ergonômicos e várias opções de materiais
ajudam você a desenvolver veículos seguros e esteticamente agradáveis que irão encantar
seus passageiros.

FECHOS DE PRESSÃO FIXO
Vibrações significam que você
precisa de uma vedação superior
para compartimentos. Nossos
fechos de pressão fixo fornecem
6 mm de compressão,
juntamente com isolamento de
ruído para um transporte mais
silencioso. Testado de acordo com
a DIN EN 61373 Categoria 1-B
para vibração e choque.

FIXADORES DE ENCAIXE
A instalação é simples e fácil
para componentes internos de
acabamento de plástico, como
painéis de acesso, piso e tecido
de assento. Nossos fixadores os
mantêm firmes e fixos no lugar.
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CONDUÍTES
Para ajudar a gerenciar os cabos
e proteger de danos ao entrar em
contato com componentes de
alta temperatura, os conduítes de
Nylon são a solução perfeita. São
uma maneira simples de manter
os fios agrupados e protegidos,
não apenas de componentes
quentes.

FECHOS PARA
PORTAS GROSSAS
Ideal para painéis isolados e
portas à prova de som. Nossos
fechos para portas podem
fornecer dois fechos apertados
à sua rotação de came de 270°.
Os fechos são fornecidos com
encaixe adequado e vedação de
borracha. Acabamento cromado
ou preto.

FALE CONOSCO
Para mais informações, solicitar seu catálogo
ou amostra, fale conosco ainda hoje.
(19) 3847-8888
salesbr@essentracomponents.com
www.essentracomponents.com.br

