Vedações

DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE
VEDAÇÕES E ARTEFATOS DE BORRACHA

Industriais

A JTR
No mercado desde 1998 desenvolve soluções para o setor de vedações e peças técnicas para
diversos segmentos industriais. Nossa especialidade é o desenvolvimento de soluções e
fabricação de peças sob medida para sistemas de vedação e manutenção de máquinas e
equipamentos em geral.
Fabricamos peças conforme amostra, desenho ou após visita técnica e estudo do caso.
Possuímos pessoal qualificado desde a visita técnica até o desenvolvimento de ferramental e
produção das peças.
Como fabricante conseguimos adequar o desenho, o composto e a dureza das peças até que se
consiga o melhor resultado possível. Fabricamos peças fora de linha, nacionalizamos peças
compradas em outros países e atuamos diretamente no desenvolvimento de soluções
específicas.
Trabalhamos com peças de metal+borracha, peças técnicas de teflon, PU, nylon, poliacetal,
celeron e outros.

PEÇAS E SERVIÇOS:

COMPOSTOS:

Gaxetas
Retentores
Anéis de vedação em geral
Arruelas e buchas
Diafragmas
Ventosas
Guarda pó (proteção sanfonada)
Acoplamentos
Sedes de válvula
Coxins amortecedores
Kits de reparo diversos
Peças diversas, conforme amostra, desenho ou a partir de
visita técnica
Analisamos o tipo de peça, composto e características
corretas para cada tipo de aplicação

Borracha Nitrílica (NBR, Buna-n)
Borracha Natural
Borracha Sintética
Silicone
Viton
Poliuretano (PU)
Neoprene
EPDM
Chevron
Camelback
Teflon
... e outros

CORREIO@JTRVEDACOES.COM.BR

Mande seu desenho, amostra ou solicite uma visita:

(19) 3229 1576
WWW.JTRVEDACOES.COM.BR

Vedações

Industriais

SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PEÇAS
(BORRACHA OU PU (POLIURETANO))

REVESTIMOS:

COMPOSTOS:

Rolos
Roletes
Cilindros
Eixos
Rodas
Roldanas
Polias
... e outros

Borracha Nitrílica (NBR, Buna-n)
Borracha Natural
Borracha Sintética
Silicone
Poliuretano (PU)
Neoprene
EPDM
... e borrachas especiais
CORREIO@JTRVEDACOES.COM.BR

Entre em contato e solicite um orçamento:

(19) 3229 1576
WWW.JTRVEDACOES.COM.BR

JTR USINAGEM E ESTAMPARIA DE VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - EIRELI-EPP.
AVENIDA ANTON VON ZUBEN, 3361
JARDIM DAS BANDEIRAS - CAMPINAS/SP
CEP: 13051-145

