Robô para
extração
das peças
da injetora.

DIVISÃO TECNOPEÇAS

Espectômetro
para análise
química da
matéria-prima.

Laboratório
dimensional.
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injeção sob pressão e usinagem
de peças em alumínio.
GARANTIA E SEGURANÇA.

A EMPRESA

CERTIFICAÇÃO IATF 16949 E ISO 9001

Todos os dias, desde 1911, TRAMONTINA
une esforços para desenvolver
produtos de qualidade e excelência.
Com foco em consumidores de todo o
mundo, as unidades fabris empregam
tecnologia e infraestrutura à serviço
de uma marca lider, que exporta
para mais de 120 países.

Em conformidade com
normas de qualidade,
processos precisos,
seguros e com
tecnologia de ponta,
garante desempenho
e produtividade
das peças fabricadas.
É o comprometimento
com o prazer de
fazer bonito.

Controle dimensional das peças usinadas.

UNIDADE FABRIL
ELETRIK
Uma empresa do grupo
TRAMONTINA, que trabalha
com Injeção sob Encomenda de
peças em ligas de alumínio
e usinagem. Fundada em 1976,
possui conhecimento no
desenvolvimento de ferramentais
para sua produção.
Localizada em Carlos Barbosa, RS,
conta com área construída superior
a 40.000 m2. Atuando com diferentes
divisões: Materiais Elétricos Residenciais
e Industriais e Divisão Tecnopeças.

A Divisão Tecnopeças produz peças
injetadas em alumínio, Injeção sob
Pressão e Usinagem para diferentes
mercados consumidores.

Antes da produção de um lote, amostras de peças injetadas passam
pela Inspeção no Raio X com objetivo de visualizar eventuais falhas internas,
possibilitando ajustes nos parâmetros das Injetoras.

A empresa dispõe de modernos
laboratórios para testes e controle
de qualidade, com objetivo de
garantir a excelência e
repetibilidade a seus produtos.
Conforme necessidade dos clientes,
montagem de componentes e
testes de qualidade
são incorporados ao processo.
Com matrizaria própria, Tramontina
Eletrik proporciona aos seus clientes
a construção e manutenção dos
ferramentais utilizados na produção,
garantindo maior vida útil e
repetibilidade aos produtos que
a empresa fornece.

Armazenamento de moldes e dispositivos de produção.

Matrizaria de construção e manutenção de moldes da Tramontina.

