GROUP

HÜHOCO
HÜHOCO Do Brasil
FIRST AMERICAN
SIC
SIV
GOTEC PLUS SUN
ACP Group
HFP Bandstahl

Automotive Products

Produtos Automotivos

Molduras do pára-brisas
Vedação do
motor

Vedação do teto solar
Moldura do vidro traseiro

Juntas de cabeçotes
e secundárias

Calços tipo shims, buchas
articuladas
Pestanas
Vedação
da soleira

Vedação do porta malas

Calha para janelas

Vedação exterior
para portas
Terceira luz

Vedação interior
para portas

Grupo Hühoco – Qualidade e Assistência
com longa tradição
As empresas do Grupo Hühoco oferecem a fornecedores da indústria automotiva uma vasta gama
de serviços. A integração dos componentes mais
importantes no processo de produção dos nossos
produtos garante aos nossos clientes soluções
rápidas, criativas e económicas.
Desde a produção de aço laminado na HFP, ao
desenvolvimento de revestimentos e produção na
SIC, passando pela aplicação do processo de „coilcoating“ na Hühoco, First American e Hühoco do
Brasil, a aplicação do revestimento em processo
convencional na GotecPlus Sun, o processamento
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de fita em processo de estirar ou estampar no
grupo ACP, até a produção de peças estampadas
progressivas na SIV, existe uma gama variada e
conhecimento sólido para os nossos clientes.
O nosso crescimento genérico provém da aplicação direcionada e sustentável dos nossos recursos,
sempre com qualidade e de forma a proteger o
meio ambiente. Todas as empresas são certificadas conforme os padrões válidos na indústria
automotiva; as novas medida de proteção do
meio ambiente excedem amplamente os regulamentos legais.

Fitas metálicas revestidas

Argumentos fortes para fitas metálicas com
revestimento adesivo
Oferecemos sistemas de revestimentos adesivos
para quase todas as misturas de borracha e plástico, os quais, quando corretamente aplicados,
criam uma boa adesão entre o metal e o material.
Todos os nossos revestimentos com aderente
permitem uma perfilagem fácil e sem problemas.
No nosso processo não existe praticamente limites em termos de formas e superfícies. Revestimos
todas as fitas metálicas convencionais, nas espessuras de 0,08 – 2,50 mm, adequadas para a
adesão de diversas misturas de borracha (NBR,
EPDM, SBR, etc.), bem como plásticos (PVC,
TPE, PP, ABS, etc.).

Na First American oferecemos uma outra especialidade como a intalação de revestimento de
fitas estreitas. Aqui podem ser produzidos em
paralelo revestimentos de tiras especiais com
tolerâncias mais rigorosas ou dois sistemas adesivos diferentes. Esta tecnologia é aplicada sobretudo em perfis com a combinação borracha e
plástico ou também em fitas ornamentais.
A qualidade está, para nós, em primeiro lugar.
Todos os locais de produção estão certificados
segundo os padrões atuais da indústria automotiva.

Na nossa linha de pintura em Thüringen também
podemos proceder à galvanização electrolítica e
ao revestimento num só passo, mais uma vantagem económica e ecológica para os nossos clientes.
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Peças revestidas

Clara superioridade no processamento posterior
Fitas metálicas revestidas em

Peças estampadas com

borracha

revestimento aderente

As nossas fitas metálicas com revestimento em
borracha são aplicadas em inúmeras áreas, em
vedações de motores e agregados. Nas fitas pode
ser aplicado adicionalmente um revestimento
deslizante que oferece uma maior capacidade de
deslize e garante, assim, qualidades
de processamento especiais.
Estes sistemas são aplicados
sempre que são necessárias peças
em fita metálica com características
vedantes, de isolamento acústico ou também de amortecimento de vibrações.
Devido à especial capacidade de carga térmica e
à aptidão para a produção automatizada, as áreas
de aplicação são diversas. A elevada aderência
entre o elastómero e o metal, em conjunto com
elevadas capacidades de estiragem, demonstram
a superioridade deste revestimento. Além de
NBR, revestimos também fitas metálicas com
HNBR, EPDM e FKM com espessuras de camada de 10 – 500µm.

As nossas peças estampadas com
pré-revestimento de agente de ligação oferecem
um nível de qualidade constantemente alto, com
preços reduzidos e encargos logísticos menores.
Peças estampadas fabricadas de forma convencional são muitas vezes desengorduradas e limpas por jato de areia e, em seguida, como peças
individuais, revestidas por pulverização com
primer e adesivo, representando elevados encargos após o processo de estampagem.
Oferecemos peças estampadas já revestidas, as
quais pode adicionar à sua produção sem encargos adicionais. Adaptamos às suas necessidades
de fabricação individuais: sejam
prensas de injeção ou máquinas de extrusão.
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Produção de revestimento

Inovações e Desenvolvimento de revestimentos de metal
Solutions in Coatings (SI Coatings) desenvolve
e produz predominantemente revestimentos
para a indústria de Coil-Coating e setores relacionados. A nossa gama de produtos abrange
revestimentos decorativos e técnicos para a
aplicação no interior e exterior.
Os revestimentos técnicos são, na sua maioria,
agentes de ligação para a coextrusão com
termoplásticos, termoendurecidos e outros
substratos para a produção de perfis para o
setor automotivo e outras indústrias, sendo
que a nossa especialidade é na área dos
agentes de ligação termosoldáveis para
termoplásticos (principalmente indústria automotiva) :
Sistemas resistentes a alta temperatura,
como em de lâmpadas em faróis
Selagens resistentes à abrasão e a riscos
Revestimentos condutores eléctricos e
com isoladores
Primer deslizante soldável por pontos e
primer para proteção contra corrosão
Primer clássico, bem como primer 2-em-1
Revestimento resistente a impressões
digitais para metal substratos de plástico
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A principal linha diretriz é a resolução de problemas orientada para a aplicação e definida em
colaboração com os nossos clientes, direcionada
para os seus processos de produção e materiais.
Como empresa do Grupo Hühoco, a SI Coatings
cumpre todos os padrões para a produção de
produtos de elevada qualidade, podendo assim
agir de forma competitiva no mercado global.
Além do tratamento de problemas específicos do
cliente, o nosso departamento de pesquisa e
desenvolvimento trabalha continuamente na
melhora dos sistemas existentes e no desenvolvimento de novos produtos para a penetração em
novos mercados.
Temos o prazer em desenvolver sistemas de
revestimento criados especificamente para
system Coil-Coating e setores semelhantes.
A SI Coatings está certificada conforme a ISO
9001:2000.

Peças dobradas e estampadas

Soluções para produtos sofisticados
A SIV fornece peças de dobragem e punção de
elevada precisão para a indústria automotivo,
indústria elétrica e eletrônica, como por exemplo lentes de efeito auréola, suportes para lâmpadas, molas de retenção, chapas de fixação e
peças de contato para relês.
Uma vasta experiência sobre vários problemas,
um amplo conhecimento sobre o tecnicamente
viável e o maior cuidado são as nossas bases
para o desenvolvimento e construção de ferramentas complexas, módulos e instalações de
produção completas. Daqui resultam soluções
de produto tecnicamente exigentes.
As ferramentas e a concepção das mesmas são
sempre desenvolvidas em estreita colaboração

com o nosso cliente, de forma a criar uma
solução o mais económica possível, respondendo às exigências. Tal é conseguido mediante o
contínuo desenvolvimento e expansão dos nossos parques de máquinas e instalações. Todas as
ferramentas e soluções são concebidas, desenvolvidas e fabricadas internamente.
Da interligação inteligente de todos os processos de desenvolvimento resultam soluções criativas e inovadoras. Assim é assegurada, ao
nosso cliente e a nós, a competitividade decisiva para o futuro.
A SIV atua segundo as normas de qualidade
válidas a nível mundial e está certificada ISO
9001.
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Acabamento de peças

Pré-tratamento e acabamento de peças metálicas
GotecPlus Sun (GPS), com sede em
Williamstown, Kentucky, EUA, é uma joint
venture do Grupo HÜHOCO com o grupo
Gotec, igualmente com sede na Alemanha.
A GPS atua quase exclusivamente na indústria
de fornecimento do setor automotivo como
empresa de revestimentos para peças metálicas
e de plástico com revestimento aderente. Aqui,
as peças do cliente são revestidas de modo convencional com um agente de ligação.

Tal é efetuado através de processos de rolos, de
imersão ou de pulverização em instalações especialmente concebidas para tal.
Deste modo, garantimos requisitos elevados de
qualidade, bem como prazos de entrega curtos e
flexíveis. Um processo sofisticado recicla todos
os meios utilizados, bem como o primer e o adesivo, para garantir um processamento que protege o
meio ambiente.
GPS está certificada ISO QS 9000, ISO 14001, TS 16949.

Todas as máquinas e instalações necessárias são
sempre submetidas a uma auditoria de qualidade e de processo para obter uma maior competitividade e qualidade.
Todas as medidas preparatórias de limpeza e
ativação da superfície, como limpeza por jato
de areia, limpeza alcalina, fosfatização com
meios diferentes, também são organizadas internamente, tal como a própria aplicação do sistema de agente de ligação.
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Fita laminada a frio

HFP Bandstahl – Uma instalação de laminagem a frio
com tradição
Mais de 100 anos de experiência no processamento de aço, as tecnologias mais modernas e
uma visão empreendedora destacam a HFP.
Na localização HFP Bandstahl em Bad Salzungen
na Alemanha, além das clássicas bobinas frio,
fabricamos também aço cementado, aço de tratamento e aço para molas em versão não temperada, desde aço mole (para altas exigências de
deformação) até aço mola.
O acabamento da superfície através de galvanização electrolítica e/ou corte à medida para
diversos sistemas de bobinas oferece adicionalmente um serviço atraente aos nossos clientes.
Fita laminada a frio

A fita laminada a frio é utilizada em diversas
aplicações. Cumpre os requisitos elevados em
termos de comportamento de deformação, das
tolerâncias de medida e as características da
superfície – vantagens essenciais para os nossos
clientes!
A nossa fita laminada a frio é especialmente
adequada para todos os processos de estampagem, dobragem, estiragem e cunhagem, por ex.
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na indústria automotiva e seus fornecedores,
para caixas de rolamentos de agulhas e rolamentos de esferas, fitas estiradas e fitas estampadas,
presilhas e abraçadeiras, refletores de faróis
coberturas para ferros de passar, aparelhos eléctricos, artigos de escritório, perfis, tubagens,
outros artigos de aço, chapa e metal e peças de
segurança de todo o tipo e muito mais.
Galvanização electrolítica

Além da gama de produtos de clássicas instalações de laminagem a frio, também podemos
oferecer aos nossos cliente fitas eletroliticamente
galvanizadas.
O revestimento de zinco garante uma excelente
proteção contra corrosão; uma particularidade é
a protecção catódica. Esta garante que não se
verifica corrosão no caso de danos mecânicos na
camada de zinco, bem como na lateral de corte
da fita galvanizada. Em caso de influência da
humidade forma-se um elemento galvânico. O
zinco comum »sacrifica-se« em benefício do aço
nobre e protege os pontos não galvanizados.

Fitas de proteção
Fitas cortadas em rolos (estiradas)

Fitas de punção (estampadas)

Proximidade ao cliente, internacionalização, capacidade de rendimento e
flexibilidade são os nossos pontos fortes
As instalações de produção mundiais do Grupo revestimento, bem como em versão revestida com
ACP para fitas metálicas cortadas em rolos e aderente para quase todas as misturas de borracha e
estampadas utilizam as mais recentes tecnolo- plástico.
gias de produção, as quais são continuamente
O fornecimento de material dentro do próprio
modernizadas para cumprirem, a qualquer
grupo empresarial, uma estratégia de fabricação
momento, as especificações cada vez mais exirigorosa e o contato direto com o cliente possibilita
gentes dos clientes.
reagir antecipadamente aos tempos de resposta
atualmente
muito reduzidos. A troca contínua de
A nossa proximidade ao cliente ajuda-o a encontrar o design ideal para responder aos seus requi- experiências entre cada fábrica, bem como a consitos, logo na fase de desenvolvimento de produ- centração das informações dão a possibilidade de
tos novos ou de produtos em modificação. reconhecer imediatamente e de comunicar as alteraAjustes a curto prazo relativamente ao design e à ções e exigências do mercado relacionados a inovaversão podem ser discutidos pessoalmente, com ções do produto e novos desenvolvimentos. Deste
modo, como nosso cliente, também pode beneficiar
eficácia e implementados a qualquer momento.
da nossa conexão numa rede global.
O nosso objetivo: optimização do peso e, consequentemente, dos custos para o cliente; a obten- A ACP produz a linha completa se fitas metalicas
ção da melhor trabalhabilidade possível na sua estiradas ou estampadas. Isto inclui fitas laminadas
simples (Espinha de Peixe), laminadas com pista
empresa e no seu cliente.
dupla, flex e compress, e tambem toda a linha de
Naturalmente, estão disponíveis todas as fitas fitas estampadas.
metálicas comuns, como por exemplo fita laminada a frio, aço inoxidável e alumínio. As diver- As fabricas ACP sao certificadas e atendem os
sas fitas podem ser fornecidas em versão sem requisitos das normas ISO TS 16949.
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Grupo HÜHOCO

Service meets excellence
A integração de processos da empresa no nosso grupo é uma vantagem decisiva para
os nossos clientes. As experiências e informações são acessíveis dentro do grupo
empresarial a todas as áreas disponibilizadas a qualquer momento aos nossos clientes.

Fitas metálicas revestidas

Fitas de protecção

Produção de revestimento

Hühoco
Metalloberflächenveredelung GmbH
Möddinghofe 31
D-42279 Wuppertal
Telefone: +49 (0) 202 64778-0
Fax: +49 (0) 202 64778-69
e-mail: info@huehoco.de
www.huehoco.de

ACP Alemanha GmbH & Co. KG
Schäfergasse, D-36433 Bad Salzungen		
Telefone: +49 (0) 3695 663-0			
Fax: +49 (0) 3695 663-106			
e-mail: info@acp-d.com

S I - COATINGS GmbH
Mählersbeck 83
D-42279 Wuppertal
Telefone: +49 (0) 202 281519-0
Fax: +49 (0) 202 281519-20

First American Resources
2030 Riverview Industrial Drive
Mableton, GA 30126, USA
Telefone: +1 404 526 3200
Fax: +1 404 696 3225
e-mail: info@farcllc.com
www.firstamericancoil.com
Hühoco do Brasil Fitas Metálicas Ltda
Rua Theofilo Sniker, 200
Nova Odessa, SP CEP 13460-000
Brasil
Telefone: +55 19 3484.1400
e-mail: info@huehoco-br.com

Fita laminada a frio
HFP Bandstahl GmbH & Co. KG
Schäfergasse
D-36433 Bad Salzungen
Telefone: +49 (0) 3695 663-0
Fax: +49 (0) 3695 663-106
e-mail: info@hfp-bandstahl.com
www.hfp-bandstahl.com

ACP França SARL			
Z.A. de I’Etoile				
Rue Henri Bauchert, 08300 Rethel		
Telefone: +33 (0) 324 39 61 30			
Fax: +33 (0) 324 39 56 69			
e-mail: info@acp-f.com			
ACP Canada Inc
4015 Rue Brodeur
Sherbrooke, QU J1L 1K4, Canadá
Telefone: +1 819 348 0404
Fax: +1 819 348 0444
e-mail: info@acp-can.com
Hühoco do Brasil Fitas Metálicas Ltda
Rua Theofilo Sniker, 200
Nova Odessa, SP CEP 13460-000
Brasil
Telefone: +55 19 3484.1400
e-mail: info@huehoco-br.com
ACP Wuxi Steel Core Co. Ltd
Qianqiao Town, Wuxi City
Jiangsu Province, China
Telefone: +86 510-8323 3699
Fax: +86 510-8323 3699
ACP MEXICO Ltda
Carr. Panamericana km8.5 #108B
Parque Industrial Altec, Aguascalientes,
México
Office: (52) 449- 9295451
Cell: (52) 449- 2421828

Revestimento de peças
GOTEC PLUS SUN LLC
107 Industrial Road
Williamstown, KY 41097
USA
Telefone: +1 859 824 5004
Fax: +1 859 824 5006

Peças de dobragem e punção
SIV GmbH & Co. KG
Stanz-Biegetechnik
Am Langen Streif 1
36433 Bad Salzungen
Telefone: +49 (0) 3695-63988-0
Fax: +49 (0) 3695-63988-777

