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KST TUB A 1001 ND OA

CLASSIFICAÇÃO DESENVOLVIMENTO ESPECIAL ARAME TUBULAR

DESCRIÇÃO

Arame tubular especialmente desenvolvido para depositar,  em forma de
spray, uma liga de carbonetos de cromo altamente resistente ao desgaste
por abrasão. Indicado especialmente para chapiscar rolos de moenda de
ferro  fundido  nodular  na  indústria  sucroalcooleira,  propiciando  melhor
arrasto  do  bagaço,  maior  extração  do  caldo  da  cana  e  aumento  da
durabilidade em relação ao chapisco convencional.

PROPRIEDADES
MECÂNICAS

Dureza média: 49 – 57 HRC

COMPOSIÇÃO
QUÍMICA (%)

C Cr B P S

2,0 – 4,0 15,0 – 20,0 0,10 – 1,0 < 0,03 < 0,03

METAIS DE BASE Rolos de moenda de ferro fundido nodular.

APLICAÇÕES
TÍPICAS

Pulverização de rolos de moenda na indústria sucro-alcooleira, propiciando
melhor arrasto de bagaço.

PARÂMETROS DE
SOLDAGEM

DIÂMETRO (mm) CORRENTE (A) VOLTAGEM (V)

2,4
2,8

200 – 350
250 – 380

30 – 36
 30 – 36 

PROCEDIMENTO 
DE APLICAÇÃO

Excelente rendimento utilizando-se tocha convencional para chapiscar a
seco (entre safra). As tochas KST TORCH SPRAY 1,5 MS, (aplicações na
camisa superior)  e  KST TORCH SPRAY 3,0 MI (aplicações na camisa
inferior) foram especialmente desenvolvidas para a aplicação do KST TUB
A 1001 ND OA, respondendo adequadamente às solicitações do ambiente
do  processo  de  pulverização  de  camisas,  pois  vêm acompanhadas  de
dispositivo especial que oferece agilidade no deslocamento da área a ser
pulverizada sem, contudo, limitar a ação do operador no sentido de evitar
re-trabalhos desnecessários.

EMBALAGEM
Carreteis de 20 kg
Tambores de 150 e 250 kg
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