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VOSSO CENTRO COMPETENTE DO SERVIÇO
FREUDENBERG XPRESS
Europe

Turkey

SERVICE CENTER GERMANY (HUB)
Schwalmstadt, Germany
Phone +49 (0) 6691 208 192
freudenbergxpress-de@fst.com

SERVICE CENTER ITALY
Verona, Italy
Phone +39 (0) 45 85 17 600
freudenbergxpress-it@fst.com

SERVICE CENTER FRANCE
Mâcon, France
Phone +33 (0) 385 29 30 57
freudenbergxpress-fr@fst.com

SERVICE CENTER SWEDEN
Bromma, Sweden
Phone +46 (0) 87 05 27 00
freudenbergxpress-se@fst.com

North America

South America

SERVICE CENTER USA
Milan, OH 44846, USA
Phone +1 (877) 331 8427
freudenbergxpress-us@fnst.com

SERVICE CENTER BRAZIL
Diadema, SP, Brazil
Phone +55 (11) 4072 8112
freudenbergxpress-br@fnst.com

www.fnst.com
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SERVICE CENTER TURKEY
Istanbul, Turkiye
Phone +90 (0) 216 290 52 41
freudenbergxpress-tr@fst.com

Freudenberg Xpress
MANUTENÇÃO,
PEQUENOS LOTES,
FABRICAÇÃO DE PROTÓTIPOS
Soluções rápidas de vedação com o padrão de qualidade
avançada da produção em série
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
STARSEAL VEDAÇÕES-RS
Fone: 55-51:3343.3369 E-mail:vendas@starseal.com.br
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LIDERANÇA EM VEDAÇÕES
DE ALTA QUALIDADE
Freudenberg Xpress – Serviço de entrega rápida para sua necessidade em vedação

VEDAÇÕES USINADAS EM MATERIAL DE
QUALIDADE ORIGINAL

Feito sob medida, econômico e rápido. O serviço Freudenberg
Xpress minimiza a interrupção da produção e aumenta a sua
flexibilidade ao máximo. Para atender sua empresa produzimos
vedações e guias feito sob medida – em peça única ou em
lotes pequenos e econômicos.
Nós temos um único benchmark para isto: Somos o Autêntico !

Anel guia de êmbolo
em tecido resinado

Raspadores feitos de NBR
com carcaça de alumínio

A localização do serviço Freudenberg Xpress encontra-se no
mundo inteiro em nossas unidades de produção. Desta forma,
você será diretamente beneficiado por mais de 110 anos de
know-how e terá exatamente os padrões de qualidade de
nossa produção padrão.

PARA VOCÊ ISTO SIGNIFICA:
Sem comprometer a segurança funcional de sua vedação mesmo se o tempo for curto.

FX*-NI 150 Gaxeta de
haste deita de NBR

Gaxeta de êmbolo
feita de NBR/POM

O NOSSO CONTACTO:
Para entrar em contacto com nosso serviço Freudenberg Xpress
mais perto temos uma rede mundial à sua disposição.

MX*-LF 300 Gaxeta de haste de
baixo atrito feita de poliuretano

* FX: significa produto padrão
de série usinado

SEUS BENEFÍCIOS
▪ Soluções em vedações customizadas
▪ Basedo em seus designs ou nossos

Comportamento de vazamento de uma gaxeta de haste usinada
NI 300/DS 117:
VAZAMENTO (G) POR 1.000 CICLOS DUPLOS

▪ Suporte e expertise disponíveis
▪ Perfis e materiais originais de produção em
série (conforme FDA)
▪ Entregas rápidas para manutenção – se
necessário dentro de 24 horas
▪ Fabricação em pequenos lotes econômicos
▪ Fabricação de protótipos

MATERIAIS E PERFIS ORIGINAIS PARA
INDÚSTRIAS DE BEBIDAS, PROCESSAMENTO
DE ALIMENTOS E FARMACEÚTICA

Produto Padrão
de Catálogo

Freudenberg
Xpress

(resultados de
teste em campo)

Vedações Usinadas
de Concorrentes

0,16
–
–
0,10
–
–
–

Freudenberg Xpress, distribuída pela Freudenberg Sealing
Technologies, oferece um serviço exclusivo para seu mercado:
a rapidez da manufatura de vedações usinadas com os perfis
e materiais originais utilizados em nossa produção padrão.
Os benefícios são:
▪

A melhor qualidade para manutenção, prototipagem e
baixos volumes

▪

Confiabilidade e nível de segurança funcional de uma peça
padrão

▪

Larga gama de variedade de aplicações. Atende todos os
requisitos das indústrias de alimento, bebida e farmacêutica

RMS
Rapid Machined Simmerring

A ROTAÇÃO CERTA:
TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS
RETENTORES
Pedido. Fabricado. Entregue. O portifólio padrão de
produtos Freudenberg Xpress tem sido expandido os
designs de retentores originais. Todo retentor usinado são
manufaturados de acordo com designs originais e
materiais.

FEITO SOB MEDIDA PARA A INDÚSTRIA
PESADA – DESINGS E MATERIAIS ORIGINAIS
MERKEL
O serviço da Freudenberg Xpress é composta de dez linhas de
produtos para aplicações na indústria pesada incluindo versões
sem emenda, partida ou emendas de precisão.
Todas as vedações básicas são fornecidas pela nossa produção
padrão. Guias e gaxetas Chevron podem ser cortadas no
tamanho solicitado e fornecidas como versões partidas. Uma
técnica de solda especialmente desenvolvida permite uma gama
enorme de diâmetros customizados para raspadores, defletores
e retentores.

Merkel EK e ES
Conjuntos robustos de chevron
projetados para sistemas antigos
de cilindros

* pergunte pelos prazos de entrega

Condições de teste:
400 bar
100 °C
0,3 m/s
50.000 ciclos duplos

0,02

COMPETÊNCIA DA FABRICAÇÃO: As vedações da
Freudenberg Xpress com materiais e geometrias originais atingem
o padrão da qualidade avançada da fabricação em série.
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Merkel Radiamatic RPM 41
Retentor desenvolvido para
cilindros de laminação

Merkel Enviromatic EA*
Deflector inovador substitui
V-rings em aplicações com
grau de exigência elevada

Merkel Guivex SBK e KBK
assim como os tipos SB e KB
Guias feitas de resina
laminada

Merkel P 6* e P 9*
Raspadores com elementos de
apoio respectivamente com a
função de vedação adicional
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