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www.repinjection.com RUBBER IN MOTION

A ESCOLHA
INTELIGENTE! 

Evolua para a 

G10...

V710 - 5000 kN

Ganhe tempo e eficiência:
•	 Software de autotuning para uma regulagem rápida, fácil e otimizada 
•	 Nova interface multitarefas (navegação em tela tátil de 21,5” simples e intuitiva)
•	 Melhoramentos ergonômicos: entrada da extrusora à altura do operador, altura do plano  

de trabalho otimizada

Reduza seu consumo de energia com o Ecopack
•	 Isolação térmica reforçada, permitindo poupar 15% de energia na fase de aquecimento 
•	 Servo-motobomba que permite uma economia de energia de 40% na função hidráulica

Evite o estresse durante a manutenção de sua injetora
•	 Robustez e durabilidade comprovadas
•	 Software de manutenção preditiva (automonitoração do nível de desgaste dos componentes)
•	 Conexão via modem 3G para facilitar o telediagnóstico e a assistência remota

E MUITO MAIS INJETE...
Produza peças de borracha perfeitas:
•	 Tecnologia de injeção REP inigualável 
•	 Unidade de fechamento de 3 tempos com 

travamento do molde sem falha



Editorial

Rede mundia l

De vento em popa
Com um aumento de 10% de seu faturamento em 2013, e da 
ordem de 15% em 2014, a estratégia global do grupo REP está 
produzindo bons resultados. Nos últimos 10 anos, desenvolvemos 
duas linhas paralelas de injetoras para atender às necessidades dos 
clientes nos mercados emergentes e high-tech.

Com base nesses bons resultados, intensificamos nossos esforços 
de posicionamento estratégico para servir cada vez melhor seus interesses. Assim, a REP 
vem fazendo investimentos capitais em novos desenvolvimentos de produtos e em programas 
industriais. Estamos renovando e modernizando nossas ferramentas 
de produção em Corbas com novos meios de usinagem e apostando 
na evolução de nossas oficinas para ainda mais eficiência.  
Situada perto de Lyon, esta unidade de produção constitui a 
principal fábrica do Grupo, onde realizamos a grande maioria 
da produção. Pretendemos continuar a desenvolvê-la, pois ela 
é a melhor ferramenta para atender às exigências dos clientes 
ocidentais e dos processos mais avançados.

Paralelamente, estamos criando dois novos centros de produção 
na Ásia, para fabricar no continente linhas de máquinas de custo 
mais baixo mais adaptadas às necessidades dos usuários locais.

À imagem de sua nova assinatura “Rubber in Motion”, a REP também está sempre em 
movimento. Içar todas as velas! Desafios à vista! Preparar para o combate!

Bruno Tabar
Presidente Diretor Geral 

REP international

“Içar todas as velas! 
Desafios à vista! Preparar 

para o combate!”

“Ler é como olhar o horizonte. 
Primeiro, vemos apenas uma linha negra. 

Depois, imaginamos mundos.”

Citação: Empresa das Índias (2010), Erik Orsenna
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A EXPERIÊNCIA AO SEu 
ALCANCE,  

EM QuALQuER LuGAR!
Com seis filiais (EUA, Alemanha, Itália, 
Rússia, Brasil, China) e cerca de trinta 
agentes, a rede de venda e pós-vendas REP 
está em constante evolução para se adaptar 
da melhor maneira possível à demanda e 
às especificidades locais dos mercados. 
Implantados nos quatro cantos do mundo, 
os agentes da REP colocam o know-how 
e a experiência da REP international à 
disposição dos clientes, mesmo nos lugares 
mais longínquos. Peritos reconhecidos em 

suas áreas e países, eles também recebem 
treinamentos regulares na sede de Lyon-
CORBAS para poder propor à clientela 
o melhor serviço, tanto em termos de 
aconselhamento pré-venda e estudos, como 
de assistência técnica.

CROÁCIA - SÉRVIA  
MONTENEGRO

Embora a agência ROBIS, Robertino Sevšek 
s.p. não seja exatamente nova, já que 
colabora com a REP desde 2010, decidimos 
aproveitar o ingresso recente da Croácia na 
União Europeia para homenageá-la.
Esta agência especializada na gestão de 
projetos para o desenvolvimento de produtos 

uMA REDE EM MOVIMENTO

PONTO DE VISTA DO DIRETOR COMERCIAL
“A questão que me anima a cada dia é saber o que mais podemos proporcionar aos nossos clientes para torná-los mais 
competitivos. Além dos desenvolvimentos de produtos (G10, CMS bi-material) e da diversificação da nossa oferta 
para dar novas respostas às problemáticas atuais ou futuras de nossos clientes, nós nos comprometemos a fornecer um 
serviço de primeiríssima ordem. Uma injetora só é útil quando corresponde às necessidades, é bem explorada e está 
continuamente em produção. É por isso que a REP possui a maior rede mundial de serviços do setor. Neste número, 
você encontrará algumas notícias desta rede, que está acolhendo novos membros.” Stéphane Demin

e processos na indústria da borracha de 
qualidade técnica está se destacando nos 
países da ex-Iugoslávia.
Em um setor com promessas de grande 
crescimento, devido às relocalizações nos 
Bálcãs, a ROBIS propõe aos clientes a 
experiência técnica que forjou a reputação 
da REP. 

Aconselhamento pré-venda e 
assistência pós-vendas

Capaz de gerenciar 
projetos completos, 
desde a formulação 
da mistura, o molde e 
a injetora, até o custo 
final de produção, o 
Sr. Robertino SEVŠEK 
cuida do aconselhamento pré-venda e da 
assistência pós-venda das injetoras REP, e 
fideliza a clientela em colaboração com o 
Sr. Pascal CONSOLARO, responsável 
comercial do setor.

Robertino SEVŠEK

Graças à sua rede e a um acompanhamento 
permanente das novas tecnologias e 
tendências de consumo em cada mercado, 
a Carst & Walker está apta a fornecer 
praticamente qualquer tipo de matéria-prima 
ou produto - de marca ou genérico - e, assim, 
assistir seus clientes na formulação de seus 
próprios produtos.

*O grupo Hobart Enterprises opera em 
36 países, inclusive na Austrália, Reino 
unido, Irlanda, Nigéria, Quênia, África 
do Sul e China.

ESTADOS uNIDOS

Recrutamentos na REP Corporation
Para responder à demanda crescente do mer-
cado norte-americano, a REP Corporation 

ampliou sua força 
de venda. John 
“JR” MOHL foi 
recrutado para o 
posto de respon-
sável regional de 
vendas. 
C o m e n t a n d o 
esta nomeação, 

o presidente da REP Corporation, Tim 
GRAHAM, observou: “Nós estamos 
numa fase de considerável crescimento dos 
negócios, com novos pedidos de máquinas 
de vários clientes de longa data, bem como 
de novos clientes que se dirigiram a nós 
atraídos pela nossa nova oferta de produtos e 
serviços. Sabemos que JR será um verdadeiro 
trunfo para nossa empresa. Acho que o 

atavismo desempenhou bem seu papel...”, 
brinca Tim GRAHAM, em alusão ao pai 
do novo funcionário, John MOHL, também 
responsável regional de vendas na REP e perito 
reconhecido na área de injeção de borracha. 
Residindo na cidade de Kalamazoo, no 
estado do Michigan, JR MOHL tem 
uma bagagem de 15 anos de experiência 
no atendimento ao cliente, adquirida em 
variados postos no setor de vendas. Ele é 
titular de um diploma de Aeronáutica e de 
um MBA em Administração da Western 
Michigan University. 

A REP Corpora-
tion também recru-
tou um novo res-
ponsável de SPV: 
James P. WIRTZ 
II, mais conhecido 
como Jim.
Jim Wirtz tem uma vasta experiência na indús-
tria da borracha e na moldagem. Sua família 
possui e explora em Michigan uma fábrica de 
moldagem por injeção, a empresa Wirtz Ma-
nufacturing. Quando em meados dos anos 
1990, a empresa familiar se diversificou na 
área de sistemas de bateria, Jim, apaixona-
do pelo universo da moldagem, continuou a 
percorrer as fábricas norte-americanas. “Passei 
toda a minha vida implicado em processos de 
injeção ou extrusão. É uma grande hora para 
mim fazer parte da REP Corporation e do 
grupo REP international. Meu avô começou 
na indústria da borracha, meu pai construiu 
toda a sua carreira nesse setor, então, acho 
que aqui é meu lugar.”

Partida programada

Após 30 anos de bons e leais serviços no 
almoxarifado de peças de reposição da REP 
Corporation, Ursula MOE desfrutará de 
uma aposentadoria bem merecida. Desejamos 
a ela muitas felicidades!

ÁFRICA DO SuL

A Carst & Walker South Africa faz parte do 
grupo Hobart Enterprises*, uma holding que 
conta com várias empresas de importação  
e distribuição no mundo inteiro. 

Fundada em 1934, e tendo se tornado 
ao longo dos anos uma das principais 
importadoras e distribuidoras de matérias-
primas para a química e as indústrias do 
plástico e da borracha, sua divisão Polímeros 
também integra um serviço Máquinas. 
Neste âmbito, um contrato de agente foi 
assinado com a REP para a África do Sul e 
o Zimbábue. Em colaboração com Stewart 
KNIGHT, responsável comercial do setor,  
a Carst & Walker assegurará a venda e o pós-
vendas das injetoras REP.

Dirigida pelo Sr. Jaco SMITH, a empresa 
emprega cerca de 100 funcionários.  
Ela possui contratos de agente exclusivo com 
diversos grandes grupos químicos e dispõe 
de uma rede organizada com escritórios  
e armazéns nas principais cidades do país. 

A Carst & Walker também explora o centro 
de produção Anchor Chemicals, que fabrica 
materiais para a indústria da borracha.

Assinatura do contrato por Jaco Smith (Carst & Walker) e Stewart Knight (REP), com, da esq. para a 
dir.: Dra. Kathy Garde, Ron Dunwoodie, Jenny Warner, Velogan Muthayan, Pieter Snyman, Paul Rose 
e Paul Edge, todos da Carst & Walker. Direitos fotográficos: Southern Africa Plastics Composites Rubber Technology

John “JR” MOHL

James P. WIRTZ II

Ursula MOE
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“O mercado chinês representa um grande 
desafio com um enorme potencial”, destaca 
Bruno Tabar, PDG da REP, “por isso, 
contamos com as sinergias com parceiros 
fortes para continuar a gerar crescimento”.

A URP Machinery nasceu de uma joint-
venture entre a REP e a LWB: as interferências 
praticamente inexistentes no mercado chinês 
abriram caminho para uma aliança estratégica, 
e as duas empresas decidiram concentrar 
seus recursos para propor seus produtos 
de uma forma competitiva em um mercado 
que se afirma como o primeiro do mundo. 
Contudo, ambas permanecem independentes 
e concorrentes diretas em todos os 
outros mercados.

A nova fábrica está situada em Langfang, na 
província de Hebei, a sudeste de Pequim. 
Com 2 500 m², a área de produção dessa 
nova fábrica é exclusivamente dedicada à 

fabricação de máquinas para o mercado 
chinês, para suprir a indústria de perfilados 
e o setor de peças técnicas moldadas 
de borracha. 

Produzidas em Langfang e equipadas com 
uma unidade de injeção REP fabricada 
na França, as injetoras, batizadas URP by 
REP, beneficiam-se do know-how europeu, 
garantindo um alto nível de qualidade a 
preço competitivo. 

Importa notar que os moldes e ferramentas 
das injetoras REP existentes podem ser 
montados nessa nova série de máquinas.

Em uma época em que a intensificação da 
concorrência no mercado chinês vem levando 
um número cada vez maior de clientes a 
considerar meios modernos de produção de 
alta produtividade, fiáveis e duráveis, mas 
com níveis de preços inferiores aos do topo 
de linha da REP produzidos em Corbas, 
a produção na China se tornou inevitável 
para obter um melhor posicionamento 
preço/ produto.

Desejamos muito sucesso a esta nova estrutura! 

A REP CHINA SE uNE À 
uRP MACHINERY

Implantada há mais de 20 anos na China 
e considerada como a grande referência 
em matéria de injeção de borracha, a REP 
está promovendo a aproximação da REP 
China e da nova estrutura de produção 
URP Machinery. 

Afinal, a URP dispõe de uma equipe 
dinâmica e experiente, reputada pela sua 
capacidade de executar projetos complexos 
para clientes chineses e internacionais.

PRODuçãO NA 

CHINA 
uRP MACHINERY: uMA NOVA ENTIDADE 
E uMA NOVA LINHA DE MÁQuINAS!
A United Rubber & Plastic Machinery (Langfang) Ltd., ou URP 
Machinery, é uma nova empresa afiliada ao Grupo REP, dirigida pelo 
Sr. Wang Xiaobo, também diretor da REP China. A URP Machinery 
tem por missão produzir, comercializar e assegurar o serviço pós-vendas 
de injetoras no próspero mercado chinês.

WANG Xiaobo, 
diretor da URP 

Machinery

um pouco de geografia

A cidade de Langfang, situada perto 
das populosas Pequim e Tianjim, abrange 
uma superfície de 6 429 km² e possui 
3,85 milhões de habitantes. Embora não 
possua porto nem aeroporto, fica a cerca 
de uma hora do aeroporto internacional da 
capital e do novo porto de Tianjim. 

No espaço de uma década, Langfang se 
tornou a aglomeração mais atraente entre 
Pequim e Tianjim, graças a um governo 
aberto que tencionou transformá-la em 
“uma cidade científica e educativa, uma 
cidade de exposições e turismo, uma 
cidade ecológica”.

um lugar de entretenimento onde reinam 
o verde e a tranquilidade
Antigos ou recém-chegados, todos os 
habitantes de Langfang apreciam suas áreas 
verdes e sua beleza. Setenta e cinco obras 
de reflorestação aumentaram para 40% a 
proporção de áreas verdes do centro 
da cidade, e os parques públicos 
ultrapassam 10 m² por habitante. 

um terreno ideal para 
investir ou edificar uma 
empresa
A ambição da municipalidade 
era “forjar uma Silicon Valley 
verde na China e transformar Langfang 
na cidade chinesa mais linda do Norte”. 

Os empresários que investiram em 
Langfang provêm de mais de 40 países e 
territórios. A cidade possui 100 000 m² 
de complexos de exposições de alto nível e 
trinta hotéis estrelados.

Fonte: Chinatoday

Equipe REP China

BEIJING

ZHENGZHOU

LANGFANGLANGFANG

LANZHOU

HONG KONG

SHANGHAI

CHINA

ZONA ÁSIA

SOB O SIGNO DO TIGRE 
E DO DRAGãO...

uM CONJuNTO REGIONAL DIFERENTE, MAS DINâMICO
A principal característica da Ásia, uma região altamente produtora de borracha natural, reside na grande diversidade de seus mercados.

O Sudeste Asiático reúne Estados 
extremamente díspares, que se caracterizam 
por grandes diferenças de desenvolvimento. 
Enquanto certos países possuem um nível 
de vida comparável ao do Ocidente, outros 
ainda sofrem as consequências de uma história 
conturbada ou de um longo isolamento, e 
permanecem entre os mais pobres. 

Embora disponham de uma grande diversidade 
de recursos naturais e humanos, e se inspirem 
de modelos econômicos diferentes, esses 

países têm em comum uma cultura “asiática” 
- i.e., marcada por fortes influências culturais 
taoístas, confucionistas, budistas e hinduístas - 
e uma grande rapidez de recuperação, aliada a 
um forte potencial de desenvolvimento.

A rede REP ÁSIA PACÍFICO está, portan-
to, estruturada para responder aos requisitos 

dos usuários, quer sejam 
“Tigres” (Tailândia, Ma-
lásia, Indonésia, Índia) ou 
“Dragões” (China, Vietnã, 
Coreia do Sul, Taiwan, 
Cingapura e Hong Kong), 
em torno do responsá-
vel do setor, o Sr. Pascal 
CONSOLARO, de 
uma filial na China e de 
6 agentes, sem esquecer a 
Tung Yu, nossa parceira há 
10 anos. 
Além disso, novas implan-
tações estão atualmente em 

fase de lançamento na Índia e na China para 
produzir no local máquinas especialmente 
adaptadas a esses mercados.

O grande mercado da borracha

A zona Ásia/Pacífico é de longe o maior 
mercado da borracha. Estimulado pela 
demanda asiática, o consumo mundial 
de borracha deverá aumentar 4,4% 
em 2014. 

Cerca de 48% da demanda mundial de 
borracha natural provém da China, Índia 
e Malásia. Os especialistas esperam 
um aumento do consumo na Índia da 
ordem de 8,5%, enquanto a China está 
prestes a se tornar o maior mercado para 
a borracha técnica, ultrapassando os 
Estados Unidos. 

Os 3 países líderes do consumo:
China, Índia, Malásia

Os 5 países líderes da produção:
Tailândia, Indonésia, Malásia, 

Índia, Vietnã
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REP ÁSIA PACÍFICO

Agente na Tailândia

Criada em 2010, a Centre West 
International Tailândia, mais conhecida pelas 
suas iniciais CWI, coloca à disposição das 
empresas locais e estrangeiras estabelecidas 
na Tailândia seus 40 anos de experiência a 
serviço da indústria da borracha nas áreas de 
materiais e de máquinas.
A CWI é a parceira ideal para aconselhar 
os clientes que estão à procura de mais 
competitividade e lhes proporcionar soluções 
de melhoria da produtividade e da qualidade.
O Sr. Derek Kok Chee Hock, dirigente 
da CWI, destaca, assim, o Tempinverter®, 
muito apreciado por seus clientes: “É uma 
tecnologia muito avançada e incrivelmente 
eficaz, em relação a todas as 
soluções disponíveis no 
mercado. Nossos 
clientes que 
o utilizam 
r e t i r a m 

Rede REP ÁSIA Pacífico 

Fornecimento de injetoras de alto 
desempenho, soluções técnicas pertinentes e 
know-hows adicionais no campo da borracha 
industrial, interação para uma reatividade 
máxima, treinamentos intensivos das equipes, 
novas estruturas no Vietnã, Japão e Índia, 
reforço das equipes na China e na Tailândia, 
todos os agentes da rede estão implicados 
juntos em uma iniciativa de desempenho para 
que os clientes possam tirar o melhor partido 
de suas máquinas! 

Pascal Consolaro, respon-
sável comercial, tem muito 
orgulho da sinergia dos 
agentes da rede Ásia Pací-
fico e do espírito de servi-

ço e desempenho que os motiva. 

Num mercado onde novos fabricantes 
não param de surgir copiando a tecnologia 
europeia, eles mantêm invariavelmente o 
sorriso e respondem: “No final, com a REP, 
quem ganha é sempre o cliente!”

Novo agente no Japão

Presente no Japão há mais de 40 anos, a 
REP estende sua estrutura local colaborando, 
a partir de agora, com a K-Brasch & Co., Ltd 
para atender à demanda.
Neste país onde a excelência do serviço é 
essencial, a empresa K-Brasch & Co., Ltd. 
com seus 80 anos de experiência, é 
reconhecida como uma líder especializada no 
fornecimento industrial high-tech. Implantada 
em Tóquio e em Osaka, a K-Brasch conta com 
um pessoal técnico experimentado, pronto 
para intervir junto aos clientes localmente e 
nos territórios ultramarinos.

benefícios imediatos em termos de produção 
e qualidade das peças, o que lhes dá uma 
vantagem considerável no mercado”.

Agente no Vietnã
Fundada em 1994, a empresa Kim Thinh 
Co., Ltd. está habilitada a assegurar uma 
asessoria, a venda e o serviço pós-vendas 
das injetoras REP no Vietnã. 

Apoiada por uma equipe jovem e dinâmica 
de 25 colaboradores, ela é reconhecida no 
país como a melhor estrutura técnica capaz 
de gerir e acompanhar projetos, desde o 
mais simples até o mais complexo, na área da 
borracha técnica. 

Tóquio

KOREA FRANCE TECHNIQUE TRADING CO., LTD.

K.BRASCH

MICHAEL PILA ENTERPRISE

CENTRE WEST INDUSTRIAL 
SUPPLIES SDN BHD

TUNG YU HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD.
CENTRE WEST 
INTERNATIONAL CO., LTD.

KIM THINH CO., LTD.

PLAS-PACIFIC

Websites: 
Japão: kbrasch.co.jp
Tailândia: www.centrewest.com.my
Vietnã: www.kimthinh.com.vn

A equipe do Vietnã

A equipe da Centre West, agente na Malásia, 
Indonésia e Tailândia

A equipe do Japão

PRODuçãO NA 

ÍNDIA 
A REP IMPLANTA 

uMA NOVA FILIAL 
EM BANGALORE 

Esta entidade enriquecerá as atividades do 
Grupo REP, que preparou em 2014 a 
produção de injetoras na Índia. A partir de 
2015, esta operação estratégica permitirá 
que os clientes indianos sejam exonerados 
das taxas de importação e os fará beneficiar 
de custos inferiores, sem abrir mão de um 
serviço local de maior desempenho.

Industrialmente, a REP 
baseia-se numa estru-
tura implementada há 
muitos anos e habitu-
ada a trabalhar com 

ex i gênc i a s 

de qualidade. Dirigida por 
europeus, ela produzia, até 
então, máquinas especiais 
para multinacionais como a 
Michelin.
As unidades de injeção, 
elementos-chave do 
desempenho das injetoras 
REP, continuarão, no entanto, 

a ser fabricadas na França, assim 
como outras peças estratégicas que 

continuarão a ser 
fornecidas pela matriz.

Uma equipe dedicada 
ao atendimento cuidará 
do relacionamento 
com os clientes no 
âmbito dos projetos 
de investimento e do 
serviço pós-vendas.

Bangalore: O Parlamento

Você sabia?

Bangalore (Bengaluru), 
capital do estado de 

Karnataka, no sul da 

Índia, foi uma 
das sedes do 

governo britânico de 
1831 a 1881, antes de 
ser devolvida ao marajá 
de Mysore.

O município é considerado a 
“Cidade Jardim” da Índia, devido 

aos seus inúmeros parques e jardins. 
Embora beneficie de um clima tropical de 
monção, com uma estação de chuvas bem 
definida, a altitude elevada (920 m) 
torna a atmosfera menos sufocante que a 
da maioria das cidades indianas.

Nos dias de hoje, se converteu a um 
importante centro universitário, científico 
e econômico, com mais de 8,5 milhões de 
habitantes, e é tida como a capital indiana 
do high-tech. A cidade assentou seu 
desenvolvimento nas novas tecnologias, 
notadamente, na subcontratação nas 
áreas de informática, bioquímica e 
aeroespacial. Atraídas por uma mão-
de-obra barata e altamente qualificada, 
muitas empresas a escolheram como base 
no país. Assim sendo, encontramos as 
filiais indianas da Google, Microsoft, 
Yahoo!, Amazon, Dell, HP e IBM. 
Quarto maior centro tecnológico mundial, 
Bangalore reúne cerca de 500 start-ups 
e acolhe mais de 700 centros de P&D 
de multinacionais.

A equipe de produção
NEW DELHI

BANGALORE

CALCUTTA

MUMBAI

INDIA

Injetora REP G9-Asia 
(V59A)

As novas instalações em BangaloreVista da plastron G9A com tela de 12 polegadas
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AQuISIçãO DA WATSON BROWN

uMA 7a. FILIAL INGRESSA 
NO GRuPO REP

Desde julho de 2013, o Grupo REP conta com uma 7a. filial, com a aquisição da empresa Watson Brown HSM, baseada em Berlim, 
que já operava em parceria com a REP no âmbito da atividade de desvulcanização.

A REP adquiriu a tecnologia patenteada 
de desvulcanização HSM a título exclusivo, 
juntamente com o centro de desvulcanização 
de Berlin. O centro possui uma linha 
operacional de desvulcanização, além de um 
laboratório de ensaios explorado por uma 
equipe de 5 pessoas, sob a direção técnica 
do Dr. Thorsten WEGNER. 

O laboratório permite realizar ensaios de 
amostragem para clientes que queiram testar 
o processo em suas próprias misturas e 
validar suas características antes dos testes no 
HSM industrial. As capacidades existentes 
permitem propor uma atividade de serviço a 
qualquer cliente que tencione desvulcanizar 
e reintegrar seus refugos à produção no lugar 
de uma parte da mistura virgem e, desta 
forma, reduzir seu custo.

Para as empresas interessadas na 
implementação de testes, alguns quilos 
de resíduos são suficientes para efetuar os 
ensaios no laboratório e obter dados sobre 
o alongamento, a resistência à ruptura e a 
reologia das amostras. Após os ensaios, o 
cliente recebe material para avaliação. Depois 
disso, é possível realizar ensaios de produção 
para testar as peças finais em meio industrial.

O objetivo da REP é continuar a desenvolver 
a tecnologia HSM e sua aplicação no centro 
de Berlim, e promover uma oferta de venda 
de máquinas específicas e um serviço de 

desvulcanização no mercado internacional 
junto aos compounders e transformadores. 
Website: www.RepDevulc.com

O Dr. Thorsten Wegner, diretor técnico do 
centro de Berlim, e Jonathan Teixeira, responsável 
comercial de desvulcanização

A equipe de Berlim

Laboratório de Berlim

PARA SABER 
TuDO SOBRE A 

DESVuLCANIZAçãO 
HSM, LEIA O ARTIGO 

APRESENTADO NA 
PÁGINA 26!

JORNADA PORTAS ABERTAS 
EM CORBAS

Por ocasião do lançamento de sua nova máquina V510 e do aniversário de sua parceria com a taiwanesa Tung Yu, a REP 
international organizou no dia 17 de junho, nas suas instalações em Corbas, perto de Lyon, uma Jornada Portas Abertas que permitiu 
reunir um grande número de clientes.

Os visitantes puderam constatar que a REP 
vem desenvolvendo a grandes passos a 
modernização de seu ferramental industrial e 
a renovação de suas oficinas.

Diversas conferências foram promovidas, em 
Francês e em Inglês.

Eles também puderam descobrir quinze 
injetoras das linhas G9 e G10: 

Igualmente, muitas realizações específicas foram 
apresentadas: injetoras bi-material, kits de 
desmoldagem permitindo trabalhar em tempo 
mascarado, injetoras CMS mono ou bi-material.

A jornada do dia 17 também foi para a REP 
uma oportunidade de esclarecer sua iniciativa 
de parceria com a Tung Yu diante de seus 
clientes e celebrar os 10 anos de parceria.

A noite terminou em ritmo de festa, com 
música e uma atmosfera amistosa. 
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RT: por trás destas duas letras 
esconde-se uma linha completa, 

as injetoras “REP-Tung Yu”
Adaptando a tecnologia de injeção genuína 
da REP às unidades de fechamento das 
prensas Tung Yu, as máquinas RT visam 
dois mercados:
•	Os clientes tradicionais (europeus e nor-
te-americanos) que deslocalizaram suas pro-
duções e buscam máquinas de qualidade ao 
menor custo;

•	Os fabricantes dos países emergentes que 
desejam ter acesso a soluções técnicas mais 
eficazes e rentáveis.

A RT9, última criação da linha, combina uma 
unidade de injeção da REP com funções de 
extrusão e injeção separadas, uma unidade 
de fechamento de 2 ou 3 tempos e uma 
regulagem proporcional em ciclo fechado.
De concepção modular e ocupando pouco 
espaço no piso, as injetoras RT9 são 
ergonômicas e de fácil manutenção, graças ao 
seu acesso traseiro. 

Além disso, suas coberturas são conformes às 
normas CE para uma segurança máxima.

Versões específicas
Para completar a linha, a RT9 é proposta nas 
versões J e ergonômica.

•	 A RT9 ergonômica: uma injetora de 400 
toneladas com plano de trabalho rebaixado. 

•	 A RT9 J: uma injetora mais compacta, 
com fixação por sabres para atender às 
exigências do mercado japonês.

2004: Início da parceria

2005: 1a. visita à REP 
international - Lyon

2011:2a. visita à Ningbo

2004: 1a. visita à 
Tung Yu - Ningbo

2007: 25o. aniversário da Tung Yu

2014: Comemoração 
dos 10 anos de parceria

2010: K 2010 - 
Alemanha

RETROSPECTIVA EM IMAGENS 

2005 
RTIP

2008
RTAXS

2010
RT9

2011
RT9 J

2012
RT9 400 ergonômica

2014
Versão bolo!

10 ANOS DE PARCERIA 
COM A TuNG Yu

Retrospectiva
Há 10 anos atrás, quando a virada do 
mercado industrial para os países emergentes 
ganhou um súbito impulso, a REP se 
perguntava como fazer para se adaptar ao 
mercado asiático e fornecer máquinas de 
menor custo aos clientes que pretendiam ali 
se instalar. A REP decidiu então apostar 
na parceria. Para uma empresa de médio 
porte operando na área volátil dos bens de 
equipamento, encontrar bons parceiros era 
o meio mais rápido e seguro de criar uma 
nova oferta adaptada. 
A REP começou então a procurar um parceiro 
potencial em Taiwan. Foi por intermédio 
do Sr. Brad Corbett, ex-PDG do grupo 
Hultec/Terramix que a REP e a Tung Yu 
estabeleceram os primeiros contatos.

Duas empresas complementares
A Tung Yu, líder no mercado de prensas 
de compressão, possuía uma forte presença 
no mercado asiático, bem como uma grande 
complementaridade com a REP, líder do 
mercado de injetoras. Rapidamente as 
discussões conduziram a uma parceria 
articulada em torno de dois eixos principais: 
por um lado, a venda e o serviço pela REP 
de prensas de compressão Tung Yu, e, por 

outro, a fabricação compartilhada (parte 
na França, parte em Taiwan) de injetoras 
econômicas RTIP, e mais tarde, RT9.

“Foi um real desafio […]. Quando contemplo 
estas belas páginas de nossa história comum, 
tenho que reconhecer que o caminho foi 
semeado de obstáculos. Foi necessário muito 
diálogo e argumentação, tanto entre nós, 
como nos nossos respectivos departamentos. 
Contudo, à custa de muito trabalho e esforço 
no sentido de uma compreensão mútua, 
conseguimos progredir e obter resultados 
muito além de nossas esperanças.”

Trecho do discurso do Sr. Chen Pin Yang, 
presidente da Tung Yu, na noite de aniversário 
realizada na sede da REP, em Corbas, em 17 de 
junho de 2014.

“Nós conseguimos uma cooperação 
genuína e exemplar que dá pleno sentido 
ao velho adágio “querer é poder”. Agora, 
temos que olhar para o futuro e preparar 
a próxima década, mantendo o mesmo 
estado de espírito. [...] Sr. Yang, creio 
que podemos transformar 2014 em um ano 
recorde em termos de atividade. Este será o 
melhor presente de comemoração do nosso 
10o. aniversário.”

Trecho do discurso do Sr. Bruno Tabar, PDG da 
REP, na noite de aniversário realizada na sede 
da Tung Yu, em Taiwan, em 25 de fevereiro 
de 2014.

um balanço muito positivo
10 anos depois, com mais de 400 injetoras 
RT9 e mais de 1000 máquinas vendidas no 
âmbito da parceria, o balanço é extremamente 
positivo e justifica o prosseguimento desse 
modo de desenvolvimento. Assim, a REP 
colabora com novos parceiros para a criação 
de capacidades de produção na Índia e na 
China capazes de suprir as necessidades dos 
mercados locais, infelizmente inacessíveis a 
nível dos preços com produtos fabricados 
na Europa, ou mesmo em Taiwan.  
A parceria com a Tung Yu conserva 
toda a sua pertinência no atual quebra-
cabeças internacional.

Cada mercado tem suas próprias necessida-
des, às vezes opostas. A REP tem a ambi-
ção de não esquecer nenhuma e adaptar sua 
oferta a cada situação.

Injetora RT9 400 ergonômica, último fruto da 
cooperação entre a REP e a Tung Yu 
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A REP oferece durante todo o ano 
ESTÁGIOS DE TREINAMENTO 
para OPERADORES, REGuLADORES 

e TÉCNICOS DE MANuTENçãO

OTIMIZE SEU DESEMPENHO!

Estágio de  
Operação da Máquina

ou
Estágio de  

Manutenção da Máquina

Programa e duração
adaptáveis conforme solicitação

TREINAMENTO DA REP: 
A escolha inteligente! 

RUBBER IN MOTIONwww.repinjection.com

EM IMERSãO NO SPV

O Serviço Pós-Vendas da REP international compreende 14 pessoas que trabalham sob a responsabilidade do Sr. Alexandre DERU 
na sede de Corbas para garantir, numa base “just-in-time”, o mais alto padrão de serviço possível à clientela, em articulação com mais de 
40 técnicos das filiais e agentes: as intervenções nas instalações dos clientes, fornecimento de peças de reposição, a assistência técnica 
e treinamento são os 4 principais aspectos da atividade. 
Propomos que você acompanhe uma semana do seu dia-a-dia, que pode ser às vezes muito atribulado ou exótico, mas sempre focado 
na satisfação do cliente.

Olá!

Vamos entrar e cumprimentar 
Alexandre Deru, responsável pelo 
SPV há 2 anos.

Lyon Corbas 
Sede da REP international

Bernard Ahronian identifica uma 
peça num painel para enviar um 
orçamento de peças de reposição 
a um cliente...

Enquanto isso, em Moscou, 
Mikhail Lyu também retira uma 
peça do estoque da filial!

Viviane Billard em plena conversa 
telefônica na sede com...

Josh Beachum, da REP Corporation 
nos Estados Unidos.

O cliente fez o 
pedido. Jacques 
Dalleau trata 
de pegá-lo 
no armazém e 
embalá-lo para 
remessa!

Mais de 95%  
das peças entregues  
no prazo comunicado 

4 milhões de euros  
de peças de reposição 

SPV em estoque!

Você vai precisar 
nos mandar a placa 

para análise! 

Fornecimento de peças de reposiçã1
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O senhor quer repor em 
serviço uma máquina que 
foi transferida? Mandarei 
um orçamento para uma 

intervenção na sua fábrica 
no Marrocos!

Didier Grandjean recebe uma chamada da empresa SACRED.

Aeroporto de Casablanca - Marrocos
Aperto de mão no aeroporto. O cliente está satisfeito.

Análise dos técnicos da sede após a intervenção.

No mesmo momento, Fábrica Schrader em Pontarlier - França

Emanuele PIVA, a 
algum as centenas 
de quilômetros, 
chega à fábrica do 
cliente Schrader, 
onde colocará uma 
nova injetora V29 
em operação.

Nicole Bouchet recebe o pedido da SACRED para a intervenção no 
Marrocos e reserva a passagem de avião de Jérôme Constant, que 
embarca na manhã seguinte para Casablanca! 

Está tudo 
OK!

Fábrica da Sacred em Casablanca - Marrocos
Jérôme Constant terminou a intervenção. A máquina está novamente 
operacional.

Obrigado pela 
sua eficiência! Boa 
viagem de volta!

REP Deuschland 
- Alemanha

intervenção nas instalações dos clientes

O SPV REP sempre em movimento!

Os técnicos da REP international podem 
intervir na França ou em qualquer outro lugar 
do mundo, no âmbito da assistência da rede.

Estamos com 
um problema 

técnico, mas já 
vamos resolvê-lo!

Na sede (Lyon - Corbas), a reunião com a TECCLI acaba de começar, 
na presença do SPV, do serviço comercial e dos serviços técnicos, 
para recolher os problemas técnicos detectados junto à clientela e 
aplicar as evoluções.

José Garranas na sede, 
conversando com Mauro Carvalho.

Didier reproduz então as 
mesmas condições numa 
máquina equivalente.

REP Italiana - Itália.
Antonella Vardaro pede ajuda a 
Didier Grandjean para resolver 
um problema numa velha injetora, 
à distância...

Brasil - REP Injetoras de Borracha
Mauro Carvalho, técnico de SPV. 

Para os clientes ou os 
recém-contratados, como 

Sven Sauer da 
REP Deuschland 
- Alemanha.

Olá

Os treinamentos da 
REP são adaptáveis à 

demanda em vários dias Michel Garcia explica aos clientes 
em treinamento o funcionamento 
avançado das injetoras.

REP China - China

REP international - França

A pedido de Zhang Yang e Li YongXiang da REP China, Serge Caschera 
prepara na sede um orçamento para o retrofit de um cilindro compactador, 
depois de ter identificado todas as especificidades da máquina com o 
departamento de estudos.

Lyon Corbas
Sede da REP international

Presentes na sede para um congresso técnico, 
os responsáveis de SPV dos agentes e filiais 
posam para a foto de recordação!

assistência técnica

treinamento

2 3

4
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Te c n o l o g i a s
A REP oferece durante todo o ano 

ESTÁGIOS DE TREINAMENTO 
para DESENHISTAS DE MOLDE, 

PROJETISTAS
 e RESPONSÁVEIS DE MÉTODOS

OTIMIZE SEU PROCESSO!

Estágio  
Elaboração dos Parâmetros de Moldagem 

ou
Estágio Processo e Concepção de Molde

Programa e duração adaptáveis conforme 
solicitação 

TREINAMENTO DA REP:
A escolha inteligente!

RUBBER IN MOTIONwww.repinjection.com
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NOVIDADES!

uMA NOVA LINHA
A linha G10 é a 10a geração de injetoras REP. Fruto de muitos anos de melhoramentos, ela beneficia de nossa expertise, com mais 
de 50 anos de experiência na injeção da borracha. Surpresa em dobro com seu novo design ergonômico e suas soluções incorporadas 
inteligentes, a geração G10 tem a marca “Infinitely Smart”.

INTELIGÊNCIA
EFICIÊNCIA
ELEGÂNCIA

Nossas injetoras são mundialmente conhecidas 
pela sua robustez, sua confiabilidade e sua 
tecnologia de injeção sem igual. 
Os modelos G9 e G10 são nossos maiores 
sucessos de venda, além de inteiramente 
“made in France”. 

A V710 foi a primogênita dessa nova geração. 
Com 500 toneladas de força de fechamento, 
a V710 sucede à V79 (500 toneladas). 

A novíssima V510 substitui a V59 da 
antiga linha G9, porém operamos um 
reposicionamento de linha: sua força de 
fechamento é agora de 300 toneladas, 
contra 250 para a V59.

Posicionada num nicho muito solicitado pelos 
clientes, ela oferece as mesmas vantagens 
que sua irmã maior V710, em termos de 
melhoramentos ergonômicos e eficiência 
energética. A distância maior entre as 
colunas permite que o usuário monte os 
antigos moldes da V59, bem como moldes 
mais largos.

Principais características
Dotada do sistema de injeção patenteado 
que fez o sucesso da REP, a G10 oferece 
uma grande amplitude em termos de 
volumes / pressões de injeção e inclusive a 
possibilidade de injetar até 3 000 bars. 
A centragem precisa da unidade de injeção 
no molde garante uma estanquidade perfeita 
e uma precisão da dosagem que asseguram a 
qualidade das peças moldadas. 
A unidade de fechamento em três tempos 
associa desempenho e robustez: o sistema de 
inserção de cunha permite dispor de um 
curso de abertura significativo, com uma 
velocidade de deslocamento amplamente 
superior à dos sistemas telescópicos 
ou de outras soluções complexas. Ela 
exige muito menos manutenção, graças 
às baixas tensões mecânicas. A precisão 
dos cursos de abertura / fechamento e do 
bloqueio / desbloqueio garante um controle 
perfeito das desgaseificações e a estabilidade 
do conjunto assegura um travamento do 
molde, sem defeito.

uma ergonomia melhorada
Nesta nova linha, a acessibilidade foi 
reforçada, a altura do plano de trabalho foi 
otimizada e o acesso a entrada da extrusora 
para a alimentação de material é 
agora à altura do operador. Entre 
as múltiplas novidades, podemos 
citar, entre outras, as janelas para 
uma melhor visibilidade, 
a banda luminosa 
indicando 5 cores 
indicando o estado 

da injetora, a 

cobertura lateral pré-cortada para a instalação 
de um dispositivo de extração de fumos, a 
limpeza possível da tela nas duas faces. 
Durante seu desenvolvimento, foi decidido 
privilegiar os componentes próprios, sem 
lubrificação, com baixo risco de desgaste 
ou de vazamentos, para limitar as operações 
de manutenção.
Por fim, mas não menos importante, a G10 
está equipada com uma nova interface 
multitarefas, intuitiva e amigável. O operador 
poderá visualizar simultaneamente duas 
páginas de tela na grande tela tátil de 
21,5 polegadas 16/9, dividida em duas 
zonas, permitindo tanto a programação dos 
parâmetros como o acompanhamento de um 
gráfico ou a monitoração de uma regulagem.

ELES PARTICIPARAM  
DO PROJETO 

Éric Dénarié e Bruno Emerard
Estudo mecânico 

e responsável pelo laboratório de P&D

Unidade de injeção 
Y5000

Interface multitarefas G10

Tecnologias incorporadas 
inteligentes

Pela primeira vez em uma injetora, a 
G10 está equipada com um software de 
manutenção preditiva. De agora em diante, 
a injetora poderá alertar o operador sobre 
o desgaste de seus componentes e preveni-
lo quanto às operações de manutenção 
necessárias, permitindo aumentar a 
disponibilidade em produção e reduzir os 
custos operacionais. O autotuning é outro 
progresso tecnológico da G10, permitindo 
garantir automaticamente uma parametrização 
otimizada das velocidades. 
Por fim, para permitir o telediagnóstico e a 
ajuda na manutenção, as máquinas REP estão 
doravante equipadas com um modem 3G, 
que permite a conexão à distância sem passar 
pela rede interna do cliente.

Eficiência energética
As injetoras REP da 
geração G10 são 
dotadas de um pacote 
ecoenergético. 

Esta solução está 
articulada em três 
pontos: Em primeiro 

lugar, uma isolação reforçada entre a travessa 
e a mesa de aquecimento permite reduzir em 
16% o consumo de energia destinada ao 
aquecimento dos moldes. 
Depois, a adição de uma camada isolante na 
unidade de injeção permite reduzir em até 
15% o consumo de energia dedicada ao 
aquecimento desta unidade. 
Por fim, o uso de uma nova servobomba 
motorizada, constituída por um servomotor 
comandado por um variador de velocidade 
e uma bomba de débito fixo, permite reduzir 
em 40% o consumo de energia para a função 
hidráulica. Permite também, e sobretudo, 
dispor de uma potência disponível que 
autoriza a injeção tanto em débito pleno 
como em pressão total, sem nenhuma 
deterioração do desempenho.uNIDADE DE FECHAMENTO

Força de bloqueio kN 3000

Moldes: 
espessura mín./máx. 
Sem mesa deslizante

mm
500 x 630 
(630 x 630 

opcional)

uNIDADE DE INJEçãO
Volume cm3 De 600 à 2700
Pressão bar De 2500 à 1500

uNIDADE DE FECHAMENTO
Força de bloqueio kN 5000

Moldes: 
espessura mín./máx. 
Sem mesa deslizante

mm  215 / 545

Altura do plano de trabalho mm 900 
uNIDADE DE INJEçãO

Volume cm3 De 1200 à 
11000

Pressão bar De 2500 à 
1500

V710 500 T

V510 300 T
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CMS BI-MATERIAL DE EXCLuSIVIDADE REP!

PRODuTIVIDADE POTÊNCIA 4

A CMS bi-material é uma injetora com mesa rotativa de 4 estações e 2 unidades de injeção que permite sincronizar a injeção 
simultânea de dois materiais no mesmo molde, no posto de injeção, com a vulcanização e a desmoldagem: produtividade, polivalência 
e flexibilidade garantidas! 

A injetora bi-material ou multi-injeção se 
tornou praticamente padrão, com o passar  
dos anos.

A adaptação de uma segunda unidade 
de injeção numa injetora passou a ser um 
fornecimento corrente na REP desde a 
geração G7 em todo tipo de máquina e 
em todas as configurações: injeção por cima, 
por baixo, pelo lado, por trás... A REP 
se adapta aos pedidos mais complexos de 
seus clientes. 

O objetivo do usuário é produzir peças 
integrando vários materiais de características 
distintas. O que está em jogo é conjugar os 
desempenhos técnicos e otimizar os custos: 
eliminação das operações de montagem 
ou, ainda, integração de um material 
pouco oneroso a uma peça, limitando a 
quantidade de material nobre unicamente à 
parte funcional.

O princípio da injeção bi-material adapta-
se a todas as injetoras, independentemente 
do tamanho das unidades de fechamento e 
de injeção. 

Produtividade e flexibilidade
Equipando pela primeira vez a CMS com uma 
segunda unidade de injeção, a REP fornece a 
seus clientes os meios para uma produtividade 
otimizada e uma máxima flexibilidade.

Em primeiro lugar, é importante lembrar 
que, graças aos seus quatro moldes, a 
CMS proporciona uma produção horária 
muito superior, que se traduz num ganho de 
produtividade de 50 a 100% em relação a 
uma injetora monoposto de 400 toneladas.
Em termos de flexibilidade, a CMS se 
caracteriza pela rapidez das trocas de moldes 
(apenas 10 minutos para os 4), com 
possibilidade de excluir um molde da seleção, 
programar diferentes volumes de injeção e 
adaptar o posto de desmoldagem para uma 
variedade de cinemáticas diferentes. 

A CMS bi-material não se limita unicamente 
à injeção bi-material: também é possível 
passar de uma injeção simultânea a uma 
injeção sequencial ou utilizar apenas uma 
unidade de injeção, se for o caso!

NOTA

A produção deste tipo de peças bi-
material pode ser realizada com:

•	 Duas injeções sequenciais em duas 
cavidades de molde complementares;

•	 Injecção simultânea em duas cavidades 
de molde diferentes, ou em duas 
cavidades separadas da peça,

•	 Injeção simultânea (ou assíncrona) 
numa única cavidade de molde.

É possível injetar diretamente no molde 
ou através de um bloco de canais 
regulados (BCR) especial integrando 
vários circuitos de materiais.

Vejamos agora um exemplo de 
aplicação cada vez mais comum: 
a articulação elástica bi-material

Ela compreende um tubo interno e um tubo 
externo. A moldagem da parte de borracha 
permite conectar os dois tubos através de 
braços e realizar batentes. O uso de dois 
materiais distintos pode permitir ajustar o 
amortecimento em função do eixo de trabalho 
com conexões de borrachas diferentes ou 
realizar batentes num material diferente dos 
braços de conexão.

Nos casos onde antes uma articulação 
hidráulica (vários componentes, um fluido, 
montagem) era indispensável, agora é 
possível utilizar uma articulação elástica 
muito mais simples e, consequentemente, 
mais econômica. Por outro lado, isto 
permite adaptar a máquina às características 
das peças e melhorar consideravelmente o 
desempenho destas.

Molde com duas placas de distribuição para os 
dois circuitos de materiais independentes

Contribuição da CMS na 
aplicação bi-material 

A injeção de vários materiais na mesma 
cavidade de molde requer um domínio 
perfeito dos fluxos e da sincronização entre os 
materiais. A CMS permite obter uma grande 
produtividade conservando um número de 
cavidades por molde limitado, e resultando, 
portanto, num grande domínio dos fluxos no 
interior da cavidade.

CMS bi-material modular, que permite a injeção 
de um único material ou de dois materiais 
simultaneamente, com automatismo especial e 
controle das pressões de extrusão para disparar 
um alarme em caso de inversão de banda.

ELES PARTICIPARAM 
DO PROJETO 

Marie-Clarie Durand e Gilbert Arnaud 
Desenvolvimento de softwares 

e estudo mecânico

Princípio da peça bi-material Material 1 Material 2
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OFERTA DE EQuIPAMENTOS E DE SERVIçO DE DESVuLCANIZAçãO
A REP propõe a valorização dos seus resíduos de produção através de um processo mecânico ecológico, sem aditivos químicos. Graças 
à desvulcanização HSM, canais e demais resíduos de produção deixam de ser lixo e se tornam matéria-prima reciclada a reintegrar 
diretamente à mistura original. Este processo aplica-se a qualquer refugo de borracha vulcanizada isento de insertos metálicos, papel ou 
qualquer outro material contaminante para a mistura.
Uma vez desvulcanizado, o material regenerado é reintegrado à nova mistura, em quantidades similares à taxa de resíduos gerados pelos 
processos, sem degradar a mistura. Isto permite economias significativas nos custos de materiais e nas despesas de coleta dos resíduos.

Propomos uma máquina de desvulcanização 
desenvolvida pela REP com base em uma 
tecnologia patenteada pela Watson Brown: 
a máquina HSM para instalação na sua 
planta pode reciclar até 1 000 toneladas de 
material por ano. 
Também disponibilizamos um serviço de 
desvulcanização que compreende a coleta 
dos seus refugos e o fornecimento de matéria 
regenerada que pode substituir parcialmente 
o material original num novo lote de mistura, 
respeitando as características técnicas exigidas 
pela aplicação original. 

Como funciona?
A Watson Brown desenvolveu uma 
tecnologia patenteada de ruptura das pontes 
de vulcanização da borracha. Controlando 
a tensão aplicada pelo processo HSM ao 
material, conseguimos desreticular a borracha 

mantendo as cadeias elastoméricas, e 
preservando, portanto, as propriedades da 
mistura original.

Este processo é 100% termomecânico, 
sem adição de outras substâncias ou agentes 
químicos. Ele é realizado em baixa temperatura 
(aproximadamente 80° C) para não causar 
outras reações e evitar a alteração das 
características da borracha desvulcanizada.

O material pode ser pré-triturado de forma 
a obter grânulos de cerca de 1 a 2 cm. 
Um transportador encaminha o material à 
unidade HSM, onde este é tratado durante 
5 a 8 minutos. Depois disso, o material 
é descarregado no transportador e segue 
para um misturador-refinador de cilindros. 
Este concluirá o processo e assegurará a 
homogeneização do material. Após esta 
etapa, um outro transportador encaminha 
o material a um cilindro de acabamento 
encarregado de formatá-lo em placas 
(parecidas com as de misturas virgens) 
facilmente transportáveis e armazenáveis.

A unidade HSM é construída sobre uma 
unidade de fechamento constituída por 4 
colunas segundo o know-how da REP nesse 
quesito. Ela compreende um par rotor/estator, 
combinando um movimento vertical e rotativo. 
Os perfis do rotor e do estator efetuam o 

cisalhamento do material e, através de uma 
série de microciclos, rompem seletivamente 
as pontes entre os elastômeros sem quebrar 
as cadeias. Os parâmetros, que diferem em 
função da borracha processada (espaçamento 
dos cones, velocidade, mudança do sentido 
de rotação, tempo de ciclo), são configurados 
durante uma fase de regulagem preliminar.

Resultados
As características mecânicas das peças 
transformadas a partir de borrachas 
parcialmente compostas por material 
desvulcanizado geralmente se mantêm dentro 
dos valores exigidos para uma taxa de 
reincorporação similar à taxa de resíduos da 
mistura em questão (10 a 40%). Nestas 
condições, o produto reciclado derivado do 
tratamento destes resíduos pode substituir 
parcialmente a matéria virgem. Na maioria 
dos casos, as propriedades reológicas, a 
resistência à ruptura, o alongamento, a 
deformação remanescente à compressão e 
a viscosidade permitem validar os cadernos 
de encargos dos industriais com pouca ou 
nenhuma adaptação da fórmula.

Ponto de vista 
do diretor comercial

Stéphane Demin
Diretor do Polo de 
Desenvolvimento de 
Mercados 

“Com o novo processo de 
desvulcanização HSM, a REP está se 
lançando num segmento inovador que 
atende à problemática da gestão dos 
resíduos de borracha da produção. 
Inovando há anos no campo da 
redução de resíduos, constatamos 
que as soluções a implementar no 
sentido de alcançar “zero resíduo” 
estão ficando cada vez mais caras em 
termos de investimento e manutenção. 
A reintegração dos resíduos à produção 
nos parece um complemento lógico 
para o leque de soluções propostas.”

um pouco de vocabulário...

Os elastômeros formam uma rede 
de ligações covalentes irreversíveis, 
insolúveis e infusíveis. Portanto, não é 
possível recondicioná-los diretamente.

A reciclagem dos resíduos elastoméricos 
limita-se, tradicionalmente, à 
valorização energética (incineração 
para recuperação de energia) e à 
valorização do material (os resíduos 
são triturados e reutilizados como 
carga nas diversas matrizes). Contudo, 
estes canais não são perfeitos. Por 
isso, contemplamos há décadas 
uma grande quantidade de estudos 
que visam degradar mais ou menos 
perfeitamente a rede elastomérica 
reticulada para favorecer sua aptidão 
a uma aplicação ulterior. 

Certos elastômeros (NR, etc.) são 
reticulados usando o enxofre como 
agente. Fala-se então de vulcanização. 
A operação inversa é denominada 
desvulcanização. Deve-se notar que os 
termos vulcanização e desvulcanização 
são empregados indiscriminadamente 
para todos os elastômeros, inclusive 
aqueles que não usam enxofre.

Desvulcanização HSM
Atenção: não confundir com pó de borracha!

A maioria das técnicas de reciclagem atuais produzem migalhas de borracha de maior ou 
menor dimensão. Elas permitem a reutilização em algumas aplicações e em quantidades 
relativamente pequenas (em muitos casos, inferiores a 5%), e correspondem, sobretudo, 
a um substituto de carga. Para a REP, o desafio residia em proporcionar uma solução 
com um potencial técnico, econômico e ecológico bem mais significativo.

PRODuçãO 
ECOLOGICAMENTE RENTÁVEL

Desvulcanização 
HSM

Um processo de 
reciclagem da borracha 
limpo e econômico:

A SOLuçãO 
PARA OS SEuS 
PROBLEMAS DE 
ELIMINAçãO DE 

RESÍDuOS!

Linha de desvulcanização da 
fábrica da Watson Brown em Berlim

Material viscoelástico

ESTATOR

ROTOR

A TECNOLOGIA HSM

Vista em 3D da máquina de desvulcanização 
(HSM)

Website: 

www.RepDevulc.com
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DOSSIÊ INVESTIMENTOS

MODERNIZAçãO 
DOS MEIOS DE PRODuçãO

AQuISIçãO DE uM CENTRO DE uSINAGEM DE GRANDE CAPACIDADE 
A REP vem desenvolvendo a grandes passos a modernização de suas ferramentas industrial com pesados investimentos. Globalmente, 
cerca de 4 milhões de euros foram investidos na modernização da planta de Corbas e no desenvolvimento de produtos. Um novo centro 
de usinagem de última geração veio completar as capacidades instaladas em 2014. Esperamos obter ganhos em termos de reatividade, 
produtividade e custos operacionais.

Pesando mais de 70 toneladas, o novo 
centro de usinagem horizontal 4 eixos com 
comando numérico pode acolher cargas 
de até 5 toneladas. Num momento em 
que REP prevê um aumento das vendas 
de 15 a 20% para 2014, esta nova 
ferramenta deve permitir futuramente encurtar 
os prazos disponibilização das peças e 
garantir peças usinadas de altíssima qualidade 
e extrema precisão.

Célula de paletização 
Como todos os nossos centros de usinagem 
atuais, o centro está equipado com uma 
célula de paletização que permite preparar 
as peças a usinar e carregá-las na máquina em 
tempo mascarado. A célula de paletização 
está, por sua vez, equipada com estações 
de armazenamento de 10 peças usinadas 
ou à espera de usinagem. Este sistema dá à 
máquina uma ampla autonomia operacional, 
inclusive em caso de ausência de operadores 
durante a noite.

Magazine de ferramentas 
A nova máquina-ferramenta está equipada 
com um magazine de ferramentas dotado de 
um software de gestão do parque e permitindo 
acolher 570 ferramentas de corte. 

As ferramentas utilizáveis podem medir até 
800 mm de comprimento e 420 mm de 
diâmetro, e pesar até 35 kg.

Comando numérico 
Graças a uma técnica de programação 
moderna, o comando numérico do centro 
permite memorizar até 1 000 programas 
de usinagem simultaneamente e garante uma 
grande segurança de funcionamento.

Características
Este centro de usinagem permite receber 
cargas de até 5 toneladas em paletes de 
1250 x 1250 mm. 

Recorde batido

Ele é o maior centro da linha desse 
fabricante de máquinas japonês e será 
o primeiro dessa dimensão instalado 
na França! 

Este conjunto de mais de 70 toneladas 
ocupará uma área de mais de 23 m de 
comprimento por mais de 19 m de 
profundidade na oficina de usinagem 
da REP!

As capacidades segundo os eixos X 
(largura), Y (altura) e Z (profundidade) 
são de, respectivamente, 2200, 1600 e 
1850 mm, portanto, 30% superiores às 
dos nossos centros atuais. 

As cotas de aproximação da palete pela 
árvore de acionamento da ferramenta são 
de 200 mm segundo o eixo Y e 100 mm 
segundo o eixo Z. Além disso, o sistema de 
mesa rotativa permite um trabalhar com um 
posicionamento da ordem do milésimo de 
grau, segundo o eixo B (rotação em torno 
do eixo vertical).

Quanto às velocidades de trabalho, a 
árvore possui um torque de 1009 Nm 
e uma velocidade máxima de rotação de 
6000 rpm. A velocidade de trabalho 
(velocidade de deslocamento da ferramenta 
de corte em contato com a peça durante a 
usinagem) é variável até 30 m/min.

Hervé REVEL,
diretor do polo 
industrial e técnico,
consagrou um pouco de 
seu tempo para responder 
às nossas perguntas, com 
a participação de 
Jérémy MAZuYER, 
engenheiro trainee de 
Engenharia Industrial da 
École des Mines de Saint 
Etienne, dedicado em 
tempo integral ao projeto.

Hervé Revel, a aquisição desse centro de usi-
nagem representa um investimento substancial 
e impactará fortemente a configuração da ofi-
cina. Você pode nos falar um pouco mais 
sobre as suas especificidades? 

H.R. Trata-se de uma escolha estratégica 
de renovação para a REP, já que queremos 
conservar um meio de competência e flexi-
bilidade a nível interno. As antigas células 
TC630 TC1000 estão chegando ao fim de 
sua vida útil, e continuarão a ser usadas por 
mais alguns anos, mas, a médio prazo, estão 
condenadas ao desmantelamento. 

Qual é a diferença mais marcante entre os 
nossos centros antigos e o novo? 

H.R. Além do fato de que o novo centro 
é ultramoderno, a principal diferença é uma 
maior capacidade em termos de peso e di-
mensão das peças. Seu tamanho é duas vezes 
maior, e a precisão também é superior, com 
30 a 40% de produtividade suplementar.

O novo centro exige uma redefinição dos 
métodos de usinagem?

J.M. Todas as peças que produzimos em 
nossos antigos centros podem ser usinadas 
no novo centro, sem necessidade de rever 
fundamentalmente os métodos de fabricação. 
No entanto, com a integração do novo pro-
cesso, vamos aproveitar a oportunidade para 
melhorar nossos métodos com ferramentas 
inteligentes e polivalentes para certas peças. 

Que benefícios o cliente final da REP 
pode esperar? 

H.R. Benefícios em termos de controle dos 
prazos e, sobretudo, de reatividade, pois 
o centro tem uma alta flexibilidade, graças 

Vista frontal do centro de 
usinagem sem célula de paletização

Você sabia?

A árvore permite acolher os porta-
ferramentas, conhecidos como 
“cone-face”, 
isto é, com 
uma superfície 
de contato 
perfeita entre 
o porta-
ferramenta 
em forma 
de cone e a 
árvore. 
Esta tecnologia permite realizar 
usinagens de alta precisão, inclusive 
com ferramentas muito longas.

Estação de carregamento

unidade de 
filtração

Centro de 
usinagem

Magazine de ferramentas

Estação de 
armazenamento

Robô vaivém

Carregamento / Descarregamento de paletes

Carregamento das 
ferramentas

Programação
CN

Vista superior geral do processo e posições dos postos de controle

Y = 1 600 mm

X = 2 200 mm

Ø 2 400 mm

Z = 1 850 mm

0,001°
Mesa CN

1 
80

0 
mm

Características principais
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A p l i c a ç õ e s 
espec ia i s

ao seu magazine de paletes. Podemos, por 
exemplo, suspender uma série em execução 
para usinar uma peça urgente. Os prazos para 
os clientes em si não serão necessariamente 
encurtados, dado que a maior parte do 
tempo de fabricação está ligada às operações 
de montagem, conexão e ensaios, mas nós 
temos mais domínio sobre a gestão das 
nossas prioridades. 
Nas injetoras especiais, a usinagem dos 
componentes específicos pode ser intercalada 
nos calendários de produção sem muita 
interferência neles e sem correr o risco de 
atrasá-los.
 
J.M. Eu adicionaria que uma peça sem 
defeito é uma peça que cumpre perfeitamente 
sua função no produto final. Por exemplo, 
se os furos das travessas forem perfeitamente 
realizados, o vão previsto para a passagem das 
colunas será perfeitamente controlado e toda 
a unidade de fechamento da injetora poderá 
assegurar seus ciclos de funcionamento sem 
defeito e sem desgaste prematuro. 
  
A operação desse novo centro de usinagem 
exigirá treinamentos específicos?
 
H.R. Todo o pessoal envolvido no processo 
receberá treinamento em programação, gestão 
de produção e manutenção. Isto significa 
um aumento de competência para todos 
os intervenientes. 

O novo centro vai funcionar 24 horas 
por dia?

H.R. Sim, graças à sua célula automatizada 
de paletização, o centro pode funcionar 
sem interrupção 24 horas por dia, com 
operadores presentes em apenas dois turnos. 
Ele trabalhará de maneira independente 
durante mais de um turno, produzindo 
diferentes peças graças à paletização.

Que impacto isto terá no outsourcing 
da usinagem? 

H.R. Nós continuaremos a recorrer aos nossos 
fornecedores externos, especialmente para as 
peças de pouca importância estratégica que 
não envolvem o know-how da empresa. 
Porém, esta modernização do nosso 
ferramental de produção obrigará esses 
fornecedores a se adaptar e a nos seguir no 
caminho do desempenho. 

Hervé Revel, qual seria a sua mensagem final?

H.R. A aquisição do centro de usinagem 
é o aspecto mais visível da modernização 
do nosso ferramental de produção, mas ela 
se inscreve em um processo de renovação 
mais global. 
Citemos, entre outros, os guindastes, a nova 
cabine de pintura, a revitalização estética da 
oficina com a reforma dos pisos e caminhos 
de acesso, dos banheiros, os toldos com as 
novas cores da REP, sem esquecer a renovação 
dos efetivos (incluindo a integração de 
muitos estudantes em trabalho alternado), 
para dar mais polivalência e elevar o nível 
de competência do pessoal. O investimento 
é decerto consequente, mas responde 
perfeitamente às exigências de precisão e 
fiabilidade impostas pela REP.

Nós produzimos injetoras de alta tecnologia. 
Portanto, é essencial adaptar nossos recursos 
às necessidades do mercado para ir sempre 
mais longe.

A mensagem de Gabriel IACHINI,

responsável pela 
oficina de usinagem 
da REP
 

O novo centro de 
usinagem tem a capacidade de utilizar 
ferramentas de corte de desempenho 
superior e pode substituir desde a 
menor até a maior de nossas máquinas. 
A detecção de quebra de ferramenta 
e o controle eletrônico integrado à 
árvore para medir os esforços permitem 
diminuir as operações de controle. 
O centro está equipado com 
tecnologias incorporadas de ponta, tais 
como, por exemplo, o monitoramento 
do desgaste das ferramentas durante a 
usinagem, graças ao acompanhamento 
da potência absorvida pela árvore. 
Essas tecnologias permitem prevenir 
desvios na usinagem e, portanto, o 
aparecimento de defeitos de cota.

Gabriel IACHINI e sua equipe de usinagem

Vista da estação de armazenamento e do robô vaivémVista do magazine de ferramentas

REP, the smart choice

E se nós dinamizássemos 
o seu processo?
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INDúSTRIA DE PNEuS

INJETORAS ESPECIAIS PARA 
A MOLDAGEM DE BLADDERS

O GRUPO REP conta com uma equipe de engenheiros para o estudo e a realização de máquinas injetoras de moldagem otimizadas 
para aplicações especiais. Uma delas, é a moldagem de bladders para a fabricação de pneus. A REP já fornece há trinta anos injetoras 
para a moldagem de bladders aos principais fabricantes.

matthieu 
WolFF, 
responsável 
pelo serviço de 
desenvolvimento 
de processos, 
nos explica 

porque preferir a injeção para a moldagem 
de bladders.

A moldagem por injeção tem inúmeras 
vantagens: como o material já foi aquecido 
e trabalhado na extrusora, o tempo de ciclo 
é reduzido e as desgaseificações são menos 
numerosas. A taxa de refugo é reduzida. Por 
fim, conseguimos controlar melhor o fluxo de 
material no molde, garantindo a regularidade 
da espessura dos bladders. É preciso saber 
que um bladder moldado por compressão 
possui geralmente 6 a 7 mm de espessura, 
enquanto um bladder moldado por injeção 
pode ter apenas 4 a 5 mm. Reduzir a 
espessura permite distribuir a pressão de 
uma forma mais homogênea contra o pneu 
durante o enchimento do bladder. Entre as 

outras vantagens, vale mencionar a constância 
da qualidade de superfície e as propriedades 
mecânicas superiores, o que é particularmente 
importante quando se sabe que os bladders 
devem resistir a temperaturas da ordem de 
180° C e a pressões de 25 bars durante toda 
a etapa de vulcanização do pneu (em média, 
15 minutos para um pneu de veículo leve). 
Os bladders produzidos por injeção têm uma 
vida mais longa, de até 500 pneus ou mais.
Os clientes são unânimes! Recebemos há 
pouco tempo o relato de um importante 
fabricante de pneus que havia comprado 
uma injetora V89 Y85, nos contando 
que podia moldar sem nenhum problema 
25 bladders por turno, com uma taxa de 
refugo mínima de 0,5% e uma qualidade 
de bladders muito superior à daqueles 
que compravam antigamente no comércio. 
Aliás, a simplicidade de uso das injetoras 
REP é muito apreciada, pois permite aos 
operadores um manuseio rápido e eficaz.

Linha de injetoras bladder
A REP fabrica regularmente injetoras para a 
moldagem de bladders (para bladder aberto 
ou fechado) com uma força de fechamento 
de 800 a 2 200 toneladas. Considera-
se geralmente que 1 500 bars de pressão 
de injeção são suficientes, já que a mistura 
utilizada para os bladders não requer pressões 
de injeção elevadas. O volume de injeção 
pode chegar a 25 litros no modelo padrão.
As particularidades dessas injetoras residem 
principalmente nos ejetores centrais superior e 
inferior, nas adaptações para o aquecimento 
dos moldes e nas características de espessura 
dos moldes e curso de abertura mais elevados 
que para a maioria das outras aplicações.

O que é um bladder?
Um bladder é uma bexiga de 
vulcanização feita de borracha, 
utilizada na vulcanização dos pneus. 
O bladder é colocado no interior do 
pneu verde (não vulcanizado), que, 
por sua vez, é posicionado num molde 
de vulcanização. Quando o molde é 
fechado, o bladder é enchido por 
injeção de vapor, de modo que o 
pneu não vulcanizado é comprimido 
contra a superfície interna do molde 
de vulcanização, ao mesmo tempo em 
que é aquecido.
De forma e espessura variáveis em função 
dos tipos de pneus (geralmente de 
4,1 mm a 9,1 mm), os bladders eram 
tradicionalmente 
moldados por 
compressão.

Implantação das injetoras REP: Referências mundiais

Bridgestone

Mohawk
Firestone

Petlas

Michelin

Nokian

Sigom
Continental

Dunlop

Pirelli

Kama

Ohtsu Tire
Sumitomo

Yokohama
Qingdao

Sefang

Nankan Tire
Gadjah
Tunggal

 Injetora REP V89 Y85 (800 toneladas / 8500 cc)

Molde para bladder aberto Exemplo de bladder fechado

 Injetora REP Bladder S22
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INDúSTRIA FARMACÊuTICA

O DESAFIO FARMACÊuTICO

Como produzir 240 milhões de tampas farmacêuticas por ano em modo automático? 

Este foi o desafio assumido pela REP para uma empresa líder no setor de acondicionamento de medicamentos injetáveis. 

O pedido do cliente
Tratava-se de fornecer uma solução turnkey 
para a produção de tampas farmacêuticas em 
injetoras, em atmosfera controlada. A solução 
inteiramente automatizada, com integração 
de um robô para a desmoldagem das peças, 
devia permitir produzir 240 milhões de 
tampas de 13 mm de diâmetro por ano.

Principais obstáculos e desafios 
para a injeção dessas peças 

Essas peças exigiam imperativamente um corte 
que eliminasse qualquer risco de rebarba e 
permitisse uma desmoldagem rápida. Nenhum 
resíduo de alimentação era permitido no centro 
da peça. As fórmulas das misturas utilizadas 
requeriam múltiplas desgaseificações, inclusive 
durante a fase inicial da vulcanização.

O processo de injeção dá origem a uma 
retração que ovaliza as peças, já que se 
trata de uma folha moldada, e a difusão 
do material é realizada de maneira circular. 

Além dos problemas de retenção de ar, 
os resíduos e queimaduras são altamente 
críticos no fundo das cavidades do 
molde, e a compactação é às vezes difícil.
Geralmente, as tampas farmacêuticas são 
moldadas por compressão em injetoras com 
grandes placas e vários estágios, para mais 
produtividade. No entanto, em compressão, 
as placas de material (blanks) são calibradas 
de forma a obter uma espessura constante, e 
esta operação é cara. 

A solução proposta pela REP
A solução de injeção-compressão proposta 
pela REP consiste em produzir tampas 
em duas injetoras multiposto tipo CMS 
inteiramente automatizadas e equipadas com 
8 moldes. Lembremos que a CMS, uma 
exclusividade da REP, é uma injetora de 4 
postos rotativos: a injeção, a vulcanização e 
a desmoldagem são sincronizadas para uma 
produtividade otimizada. De configuração 
ergonômica, as CMS são flexíveis e 
facilmente automatizáveis. 

A automatização tem a vantagem de eliminar 
qualquer risco de contaminação humana para 
todos os postos (preparação do material, 
desmoldagem das peças e transferência para a 

ferramenta de corte). Lembremos que a célula 
encontra-se em atmosfera controlada, onde 
as restrições de produção são rigorosíssimos.

um projeto turnkey, graças à 
rede de parceiros da REP

Seja qual for o pedido do cliente, a REP 
disponibiliza todos os esforços para definir 
as melhores soluções para cada aplicação, 
recorrendo, se necessário, aos seus parceiros 
implantados perto do cliente, para uma 
reatividade ótima e um acompanhamento 
facilitado. Seja qual for a aplicação, a REP 
trabalha com o perito do setor.

No caso presente, um molde protótipo de 
injeção-compressão de 420 cavidades foi 
realizado para validar o processo de injeção 
com o cliente e a cinemática na CMS. Uma 
vez o protótipo validado, 8 moldes de 413 
cavidades foram realizados. A injeção é feita 
em uma campana a vácuo. 
Uma célula automatizada completa de 
dimensões reduzidas (4,9 m x 7,9 m) 
foi realizada paralelamente. Entre outros 
recursos, ela compreende um robô que 
permite a tomada da folha de injeção-
compressão à saída do molde, a pulverização 
do desmoldante nos dois planos de junta 
inferiores e superiores, o corte do canal e a 
colocação da folha num transportador para 
encaminhamento ao posto de corte, para 
a separação entre as peças e a folha em 
conformidade com o caderno de encargos.

Resultados convincentes
Graças à injeção-compressão nas duas CMS, 
o cliente pode agora produzir 41 880 
peças/hora com um ciclo de máquina 

ELES PARTICIPARAM 
DO PROJETO 

Ludovic Zucchi, Christian Fuentes e Tim Graham
Técnico em automatismos, 

responsável pelo laboratório de aplicações 
e diretor da REP Corporation

Robô para a desmoldagem

Vista do robô em fase de desmoldagem

um balanço positivo 

Graças à célula automática: 

•	 Redução dos custos de mão-
-de-obra 

•	 Regularidade do processo

Graças à eliminação do processo de 
preparação dos blanks: 

•	 Redução dos refugos

•	 Redução dos custos

uma colaboração exemplar

O desenvolvimento dessa célula foi 
facilitado por um ótimo entendimento 
e colaboração entre o cliente, a REP 
Corporation (filial da REP nos EUA) 
e a REP international. Em associação 
com o projetista de moldes e o 
integrador, este trabalho de equipe foi 
uma das chaves do sucesso. 

Vista em 3D da célula completa

A peça: tampa farmacêutica

Vista em 3D do molde de injeção-compressão, 
413 cavidades

de 71’’. Uma primeira etapa de testes bem-
sucedida que poderia levar à extensão desse 
novo processo, pois, além de ser isenta de 
poluição humana, a solução automatizada 
CMS REP é, sem dúvida alguma, rentável. 
De fato, ela elimina o processo de preparação 
dos blanks, reduzindo assim os custos e as 
variações que induzem resíduos.
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MOLDAGEM DE MATERIAIS COMPóSITOS

Prensa de compressão Tung Yu para a moldagem de materiais compósitos: a maior prensa deste tipo no mundo!

FEEDBACK DE EXPERIÊNCIA 
DO CLIENTE

A empresa Courbis comprou, nos anos 
1990, várias injetoras REP para a injeção de 
silicones e, em 2012, adquiriu uma prensa de 
compressão Tung Yu com campana a vácuo. 
Quando precisou adquirir uma prensa 
específica para uma fábrica na China em 
2013, ela procurou naturalmente a REP. 

Roland PERROLLIER, diretor industrial 
do grupo COURBIS, nos conta como foi 
a experiência: “A REP havia ampliado sua 
linha no âmbito de uma parceria com a Tung 
Yu, uma fabricante taiwanesa de prensas de 
compressão. Pudemos avaliar a qualidade das 
prensas Tung Yu durante uma visita à REP. 
Nossos ensaios na prensa de demonstração 
da REP nos convenceram, e enviamos um 
pedido para uma prensa TYC-V-14-2RT-S-
PCD (CE). 

Em 2013, tomamos a decisão de localizar 
as novas produções na China, devido à 
demanda de proximidade dos clientes 
e às dificuldades de transporte dos 
nossos produtos. De fato, nossas peças 
produzidas na França são muito volumosas 
e extremamente sensíveis a arranhões, etc. 

Nós precisávamos encontrar uma solução!
Com base na nossa experiência com a prensa 

de compressão Tung Yu, submetemos um 
caderno de encargos para uma prensa muito 
específica, destinada à moldagem de capôs 
de máquinas pesadas de 2 m x 1 m x 1 m 
e 30 kg. As peças eram complexas, com 
uma injeção a baixa pressão e uma força de 
fechamento relativamente baixa. A prensa 

devia bascular para permitir que os gases 
escapassem pelo plano de junta e obter um 

enchimento ótimo e uma peça 
sem bolha de ar. 

Depois de várias evoluções 
do projeto, na sequência das 
reuniões com os engenheiros 
da REP e da Tung Yu, a prensa 
nos foi apresentada dentro 
dos prazos. No momento 
da recepção na Tung Yu, 
pudemos fazer os ensaios 
com nosso próprio molde e 
descobrir um funcionamento 
além das nossas esperanças, 
especialmente em termos de 
automatização do processo. 
A prensa foi enviada com seus 
acessórios sem dificuldade. 

Instalada e inaugurada em janeiro de 2014, 
a simplicidade dos seus comandos e a 
memorização dos parâmetros de moldagem 
permitiram um domínio rápido pelos nossos 
técnicos locais. Muito satisfeitos, voltamos a 
solicitar a REP para nossa próxima etapa: a 
produção no Brasil a partir de 2015.”

Ponto de vista do diretor comercial
Stéphane Demin
Diretor do Polo de 
Desenvolvimento de 
Mercados 

“Graças à parceria com a Tung Yu, as 
prensas de compressão nos permitem 

propor soluções alternativas aos atores 
da borracha, pois, em certos de casos, a 
compressão ainda é a solução mais adaptada. 

Essas prensas também desfrutam de um 
certo sucesso para outros materiais, como 
os compósitos. Esta oferta se posiciona 
com uma relação qualidade/serviço/preço 
muito competitiva.”

Você conhece o Telene®?
o telene® ou 
“a resina 

termoconsolidante 
para condições 

eXtremas”
O Telene® é uma resina termoconsolidante 
adaptada à fabricação de peças de 
grandes dimensões e formas complexas. 
Concretamente, trata-se do 
polidiciclopentadieno (PDCPD), um 
material de elevada resistência, cujas 
propriedades mecânicas, térmicas 
e anticorrosivas permitem elaborar 
peças maciças (até várias centenas de 
quilogramas por injeção). Associado 
ao processo RIM (Reaction Injection 
Moulding), o PDCPD é hoje utilizado 
por montadoras como VOLVO, 
CATERPILLAR, JOHN DEERE e 
MERCEDES, para produzir painéis de 
carroceria de uma forma mais econômica. 
O grupo Courbis é um dos pioneiros 
mundiais da transformação do PDCPD. 
A Courbis Mastershock dedica-se há 
cerca de 20 anos ao RIM PDCPD em 
estreita colaboração com a Telene SAS. 

REP e COuRBIS, duas empresas de 
mesmo porte com caminhos paralelos

Num momento em que a REP está 
começando a produzir na China para o 

mercado chinês, 
hervé courBis, 
pdG do Grupo 
de mesmo nome, 
abriu um espaço 
na agenda para 
conversar conosco.

Hervé Courbis durante 
a inauguração da Courbis China Ltd 

REP: Sr. Hervé Courbis, sua empresa está 
implantada na China desde 2007. O que o 
senhor reteve desses anos de atividade?

H.C. Nós viemos à China para acompanhar 
um dos nossos principais clientes, que nos 
havia pedido para que lhe fornecêssemos 
peças produzidas na China, no sentido de 
minimizar os custos e atender aos pedidos 
dentro de um prazo razoável. Nossa implan-
tação na região de Pequim respondia a uma 
demanda local, e a produção continua hoje 
orientada para essa clientela chinesa. Nossa 
proposta de valor em relação ao mercado chi-
nês é oferecer produtos de alta tecnologia e 
uma garantia de qualidade. Constatamos que 

ASSOMBROSO!

uma prensa que bascula 
a 25°... enquanto 

o molde continua a 
aquecer!

a demanda local está em forte crescimento, e, 
por isso, decidimos no ano passado ampliar 
nossa linha de produtos e nossa capacidade 
de produção para responder às solicitações 
de nossos grandes contratos internacionais. 
Nós desenvolvemos paralelamente nossa 
clientela chinesa. O balanço desses sete anos 
passados na China é, então, muito positivo.

REP: Que tipo de dificuldades o senhor 
teve de superar na ocasião da implantação 
de sua fábrica?

H.C. Nós constatamos que entre a nossa 
primeira implantação em 2007 e a ampliação 
da nossa atividade aos produtos Mastershock 
em 2013, as autoridades chinesas 
endureceram sua regulamentação ambiental, 
o que necessitou algumas adaptações. 

REP: Na sua opinião, qual é a chave do su-
cesso para se implantar na China?
 
H.C. A chave reside certamente no desen-
volvimento de boas relações com as autori-
dades locais, na fidelização e no treinamento 
das equipes, e na paciência. O mercado chi-
nês, embora promissor, é também complexo 
e volúvel. Não se deve ter a ilusão de um 
retorno rápido do investimento, mas os es-
forços são recompensados pela perseverança.

PONTOS DE VISTA CRuZADOS SOBRE A IMPLANTAçãO 
DE uMA PMI NA CHINA 

 Stewart Knight (REP) e Roland Perrollier (COURBIS)
 uma relação cliente/fornecedor exemplar

Capô da Caterpillar® em Telene® produzido pela Courbis na prensa REP-Tung Yu

a peça moldada a peça acaBada

Parceria REP – Tung Yu
A proposta de valor da REP: 

•	 Compreender as necessidades do 
cliente

•	 Propor soluções
•	 Assegurar o SPV

No caso da prensa de compressão para a 
Courbis, o caderno de encargos era, de fato, 
muito especial:

•	 Uma prensa de compressão com 250 to-
neladas de força de fechamento, placas 
de 3 m x 4 m e uma abertura de 3,20 m

•	 Uma prensa capaz de bascular a 25°... 
Enquanto o molde continua a aquecer

•	 Uma mesa vaivém
•	 Uma fossa de 2 metros de profundidade.

Fosse Courbis
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PROJETOS TuRNKEY

uMA SINERGIA A SERVIçO 
DOS CLIENTES

A REP apoia-se numa rede de especialistas para poder atender a todas as demandas: não importa qual seja o elo ausente do projeto 
do cliente, nós somos capazes de fornecer uma solução!

O elo em falta pode ser um 
bloco de canais regulados ou uma 
solução completa automatizada, um 
molde ou um equipamento auxiliar.
Assim como nos projetos e aplicações especiais 
apresentados nas páginas anteriores, REP e 
seu serviço de estudos e desenvolvimento 
de processos estão à disposição dos clientes 
para realizar estudos de viabilidade, ensaios 
de desempenho, diagramas esquemáticos de 
moldes e estudos de produção. 

Experiência compartilhada
Graças a um banco de dados de 13 000 
estudos, podemos orientar sua escolha, 
definindo as melhores soluções para cada 
aplicação. Essas soluções podem ser testadas 
em condições semi-industriais em nosso 
laboratório de ensaios com todos os modelos 
de injetoras e mais de 40 moldes.
Mas nós também nos apoiamos numa rede 
de parceiros: uma iniciativa vantajosa que traz 
grandes benefícios ao cliente, que desfruta 
de nossa experiência e know-how.

O exemplo da REP Italiana e da 
Tecnistamp

A Tecnistamp é uma empresa de manufatura 
mecânica de Corte Franca (província de 
Brescia). Ela concebe e fabrica moldes para 
juntas e artigos de borracha ou polímero 
termoplástico principalmente destinados aos 
setores automotivo e de eletrodomésticos nos 
mercados italiano e europeu. 

A REP Italiana e a Tecnistamp firmaram um 
acordo que consiste na disponibilização de 
uma injetora REP em regime de locação.
A máquina é uma injetora vertical V69 com 
uma força de fechamento de 400 toneladas 
e uma unidade de injeção de 2 000 cc a 
2 000 bars.

Graças a esta combinação vantajosa, 
a Tecnistamp poderá testar os moldes 
que fabrica diretamente em suas próprias 
instalações antes da entrega aos clientes, e a 
REP terá a possibilidade de oferecer soluções 
de produção turnkey a seus clientes e fornecer 
injetoras equipadas com moldes já testados.

Giovanni Zanini e Roberto Sandrone diante da 
injetora REP

“O mar e o vento formam um composto de forças. O navio é um composto de máquinas. 
As forças são máquinas infinitas, as máquinas são forças limitadas. Entre os dois organismos, 

um inesgotável, outro inteligente, trava-se o combate que se chama navegação.” 

Os Trabalhadores do Mar, Victor Hugo

REP: uM COMPOSTO DE FORçAS
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REP Deutschland

Sauergasse 5-7
69483 WALD-MICHELBACH

Tel.: +49 (0) 6207 9408.0
Fax: +49 (0) 6207 6632

Watson Brown HSM GmbH

Am Lückefeld 85
15831 MAHLOW
Tel.: +49 (0) 3379 342292
Fax: +49 (0) 3379 342298
www.RepDevulc.com 

Brasil
REP Injetoras de Borracha

Avenida Antártico, n°401
Jardim do Mar - São Bernardo do Campo
CEP 09726-150 SÃO PAULO

Tel.: +55 11 4125 7950
Fax: +55 11 4125 6525

china
URP / REP China

Room 406, Xingyuan Century Building, 
NO 20 Anyuan Road, Chaoyang District
BEIJING 100029

Tel.: +86 10 6420 6766
Fax: +86 10 6446 2210

estados unidos
REP Corporation 

8N470 Tameling Court
BARTLETT, Illinois 60103-8146

Tel.: +1 847 697 7210
Fax: +1 847 697 6829 

Índia
REP Índia

Jigani Industrial Area, 2nd Stage, 
Anekal Taluk
BANGALORE – 562 106, Karnataka

itália
REP Italiana

Via Galileo Ferraris 16/18
10040 DRUENTO (TO)

Tel.: +39 (0) 11 42 42 154
Fax: +39 (0) 11 42 40 207

rússia
REP Materials and Technologies

Office 701, 
20 Zeleny avenue,
111397, MOSCOU

Tel./fax: +7 (495) 708 4486

www.repinjection.com
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REP international
15 rue du Dauphiné 
69964 CORBAS

France

Tel.: +33 (0) 4 72 21 53 53
Fax: +33 (0) 4 72 51 22 35
*	 commercial@repinjection.com


