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Líder mundial
O grupo Witzenmann atua em nível global provendo as 
mais variadas soluções em elementos flexíveis metálicos. 
Sob o lema managing flexibility, nossa empresa é conhe-
cida no ramo como referência em desenvolvimento com 
qualidade, inovação e confiabilidade. A Witzenmann ofere-
ce atualmente a mais ampla gama de produtos para os mais 
variados campos de aplicação. 

Assumindo responsabilidade
O Grupo Witzenmann está comprometido com os os dez 
princípios do Pacto Global da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que englobam as áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.
O mesmo, anunciando pelo antigo Secretário-Geral das 
Nações Unidas Kofi Annan, tem origem na Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos, na Declaração dos Princípios 
e Direitos Fudamentais do Trabalho (elaborada pela OIT), 
bem como na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento.

Com 24 subsidiárias, presente em 19 países,  
a Witzenmann é a líder mundial neste ramo.

O GRUPO
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Sempre próximo do cliente
Um dos princípios da nossa empresa é produzir em locais 
próximos aos nossos mercados. Na prática isso significa 
instalar, em nível local, o nosso vasto conhecimento, tanto na 
produção, como na engenharia. Nosso Centro de Competên-
cia em Pforzheim, na Alemanha, qualifica as subsidiárias para 
atender aos padrões de excelência e tecnologia da Witzen-
mann. Essa forte rede de tecnologia dentro do grupo nos 
possibilita abordar tendências globais e desenvolver soluções 
otimizadas correspondentes. Isso nos permite sermos o líder 
em inovação em nosso ramo.

Assistência rápida, produção eficiente
Estar próximo do cliente significa, naturalmente, também 
poder prestar assistência rápida, local e eficiente. Por meio 
de nossa rede global de subsidiárias podemos fornecer:
p Suporte ao cliente
p Conhecimento de Engenharia incluindo cálculos de  

flexibilidade, seja para componentes ou sistemas  
completos de tubulação

p Produção e serviços de montagem eficientes para atender 
a entrega de maneira ágil, seja para peças novas ou 
reposição

A NOSSA 
REDE  
FLEXÍVEL
 

A rede internacional do grupo na Europa, Ásia e América 
oferece eficiência operacional com tecnologia inovadora.

Europa
Bélgica
Alemanha
França
Grã-Bretanha
Itália
Áustria
Polônia
Rússia
Suécia
Eslováquia
Espanha
República Tcheca

América
Brasil 
EUA 
México

Ásia
China
Índia
Japão
Coreia



1100br/6/05/19/21100br/6/05/19/26 7

COMPETÊNCIA EM 
TODAS AS FASES

Engenharia Qualidade

Certificação e aprovação

Montagem e colocação 
em funcionamento

Projeto e Cálculo

Produção

A nossa competência de engenharia desde o primeiro contato 
com o cliente, até a instalação do componente corretamente 
especificado, é um dos nossos pontos fortes. Isto nos levou a 
sermos o líder mundial do nosso ramo.

Projeto e Cálculo 
O projeto de Sistemas de Tubulações pressurizados baseia-se 
em cálculos de tensão. A Witzenmann disponibiliza toda a 
informação necessária para a seleção de juntas de expansão e 
suportes de dutos, que servem como banco de dados para um 
confiável cálculo de layout dos mesmos. Os dados estão integ-
rados nos programas de cálculo on-line ou podem ser baixados 
no nosso site na Web. Suportes de montagem de tubulações 
podem ser projetados/definidos de forma muita rápida com o 
nosso software de projeto FLEXPERTE, com interface de trans-
ferência de dados para ROHR2, CAESAR II e PDMS.

Engenharia 
As soluções de produto são desenvolvidas em conjunto 
com o cliente, atendendo às exigências de qualidade, per-
formance e menor custo. O cálculo e o projeto de nossos 
produtos são realizados de acordo com normas internacio-
nais, como DIN, EN, EJMA, ASME (U-Stamp Holder), dentre 
outras.

Produção
A Witzenmann dispõe das instalações de produção mais 
completas do ramo. Em nossas instalações é possível 
produzir juntas de expansão Hydra® com um diâmetro de 
até 12.000 mm, e prensas que aplicam uma pressão de 
1.200 toneladas, garantem, por exemplo, processos de 
conformação limpos e de elevado grau de acabamento para 
materiais de alta resistência.

Qualidade

Os testes de validação de produto, mesmo sob condições 
extremas de operação, garantem a vida útil requerida e a 
confiabilidade operacional. Dispomos, para isso, de um 
centro de ensaios que estabelece padrões em nível mundi-
al e permite operações de ensaio completas como, p. ex., 
verificações de solda por raio X ou ultrassom, microanálise 
por feixe de elétrons (EDX), verificações de pressão pulsante 
ou testes criogênicos de flexibilidade.

Certificação e aprovação
Dispomos de todas as mais importantes aprovações e cer-
tificações para os mais variados mercados. Desde a energia 
nuclear até a energia solar, desde a química até o aqueci-

mento urbano ou a construção de instalações, desde gran-
des motores até navios. Tudo em nível internacional, uma 
vez que os nossos componentes e sistemas são instalados 
por todo o mundo, e garantem máxima confiabilidade.

Montagem e colocação em funcionamento
24 toneladas, comprimento de 12 metros, DN 5600, foles 
especiais com vedação controlada. No caso de compo-
nentes complexos, onde forem impostos os mais elevados 
requisitos de segurança, ou existirem condições de mon-
tagem difíceis, estamos também presentes. Com conheci-
mento especializado de engenharia, desde a montagem até 
a operação da instalação. Isso assegura o sucesso de todo o 
projeto.
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Aplicações criogênicas, produtos para o setor nuclear  
ou para a indústria de aviação e aeroespacial. Estas são 
áreas de aplicação que requerem máxima precisão e  
confiabilidade.

Sistemas de carregamento de gás liquefeito em platafor-
mas de perfuração, dutos de alta pressão na construção de 
instalações ou elementos de compensação, que durante 
a produção de aço são sujeitos a mais de 1000 °C – isso 
requer, em função da área de aplicação, os mais variados 
materiais. Desde materiais altamente resistentes, princi-
palmente tenazes, até outros exóticos que são necessários 
para as respectivas aplicações. E cada um destes materiais 

requer conhecimentos de soldagem muito específicos.  
Por isso, a soldagem é uma das nossas competências  
essenciais e uma característica que nos distingue como 
líder de tecnologia.

Através de certificações regulares, verificações anuais  
e ações de treinamento contínuas, garantimos que  
continuamos sendo a referência no nosso ramo, e que  
nossas junções de aço inoxidável com cobre, alumínio  
ou ferro fundido, ou simplesmente junções de aço de  
alta liga, são garantidas pela excelência do serviço de  
nossos soldadores.

COMPETÊNCIA
ESSENCIAL:
SOLDAGEM
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A durabilidade do produto, absoluta confiabilidade e excep-
cional nível de serviços são características obrigatórias para 
uma empresa que busca a liderança em qualidade. Não 
apenas com a DIN ISO 9001/TS 16949, mas também com 
um grande número de aprovações e certificações nacionais 
e internacionais, como EJMA, ASME ou U-Stamp que ca-
racterizam a marca “HYDRA – Quality by Witzenmann”. Por 
isso, todos os grandes fabricantes mundiais fazem parte de 
nossa carteira de clientes. Para nós, isso é motivo suficiente 
para continuarmos reforçando o desenvolvimento qualitati-
vo das nossas soluções de produtos.

Especialização em diversos mercados
A Witzenmann atua em muitos mercados altamente espe-
cializados, dentre eles a navegação aérea e espacial e as 
tecnologias nuclear e médica. São áreas nas quais é exigida 
confiabilidade em condições severas de operação. O con-
hecimento multidimensional é um dos elementos que nos 
torna bastante requisitados como parceiros de negócios.

Refletida tanto na especialização de cada colaborador  
como também na qualidade de nossos processos.

QUALIDADE
WITZENMANN
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Sendo o inventor da mangueira metálica e fundador da 
indústria de mangueiras metálicas e juntas de expansão, o 
Grupo Witzenmann oferece mundialmente a gama mais com-
pleta de elementos metálicos flexíveis. Com nossas juntas 
de expansão HYDRA, mangueiras metálicas HYDRA e foles 
metálicos HYDRA, bem como uma linha completa de su-
portes e guias para tubulação, fornecemos sempre a melhor 
solução em desacoplamento de vibrações e compensação de 
movimentos. Isso permite a adaptação do sistema completo 
(tubulação, compensações, suspensão e suportes) de forma 
econômica e eficiente.

O software FLEXPERTE, disponibilizado online, auxilia na 
seleção de mangueiras flexíveis, juntas de expansão e foles 
dentro das condições operacionais desejadas. Com base 
nos parâmetros operacionais e nas dimensões pretendidas, 
o programa seleciona os produtos padrão dentro da gama 
completa Witzenmann. Com interface de saída para sistemas 
CAD 3D, o usuário pode inserir os suportes e guias para 
tubulação diretamente no desenho 3D de sua instalação, por 
exemplo.

A GAMA DE  
PRODUTOS MAIS 
COMPLETA

Desde o fole de precisão livre de impurezas até a junta de 
expansão de 12 metros para a construção de instalações. 
Desde a mangueira em miniatura para equipamentos laser 
até a mangueira metálica de 25 metros para lanças de 
oxigênio. Dispomos da gama de produtos mais diversifi-
cada e completa do ramo.
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A Witzenmann é um dos parceiros de projeto do acelera-
dor de partículas no DESY (Deutsches Elektronen Syn-
chrotron) e forneceu guias de alimentação de DN 125 a 
DN 300 para diversos líquidos. Nosso escopo de serviços 
abrange o cálculo e desenho dos elementos flexíveis 
necessários. Naturalmente, a entrega pontual foi um dos 
fatores chave para o início das operações do DESY em 2014.

O ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) 
é um projeto experimental de fusão nuclear que possui o 
maior e mais avançado reator do gênero. O ITER visa most-
rar que é física e tecnicamente possível produzir energia 
através da fusão nuclear.

Neste projeto global trabalham todas as empresas líderes 
em suas respectivas especialidades. A Witzenmann é um 
parceiro de desenvolvimento na área de tubulação flexível, 
analisando de que forma é possível absorver forças, ex-
pansões e movimentos usando suportes que ofereçam 
menos resistência operacional.

O futuro já chegou aos nossos laboratórios de materiais 
flexíveis. Em conjunto com as faculdades líderes, trabalha-
mos em projetos experimentais nos quais testamos, por 
exemplo, novas combinações de materiais, recolhemos 
experiências sobre processos de conformação alternativos 
ou simplesmente promovemos a troca de conhecimentos 
com especialistas de outras áreas.

Contrução leve, redução de peso, produtos  
multifuncionais e novos tipos de materiais são  
temas que nossos engenheiros e nossa gestão  
de inovação abordam diariamente.

Copyright: © CERN

O FUTURO 
É HOJE
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JUNTAS DE EXPANSÃO HYDRA®

Junta de Expansão Axial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junta de Expansão Articulada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN 125 até DN 12000

Confiáveis, seguras e na vanguarda tecnológica
As Juntas de Expansão e Foles Metálicos permitem movimentos axial, angular e 
lateral inerentes a sistemas de tubulações. Equipadas com foles de camada única 
ou multicamadas, as Juntas de Expansão HYDRA apresentam enorme resistência à 
compressão, mantendo simultaneamente alta flexibilidade. A ampla linha de produtos 
da Witzenmann inclui Juntas de Expansão standard (produção seriada) com diâmetro 
nominal DN de 100 até 3.000.

Características
p Alto nível de segurança, graças à estrutura do fole com paredes multicamadas
p Resistência à temperatura e corrosão
p Carga reduzida nos suportes fixos por meio de ancoragem
p Compensação de movimentos e expansão térmica 

Modelos especiais
Projetos especiais incluem juntas de expansão que divergem da gama de produtos 
seriada como, por exemplo, na sua geometria (juntas de expansão ovais ou retangu-
lares), nas suas propriedades e materiais - peso extremamente reduzido (alumínio), 
meios agressivos (titânio / PTFE), condutividade elétrica (cobre), permeabilidade 
magnética - ou no campo de aplicação (DN 12.000, revestidas, para temperaturas até 
800 °C, para alta pressões ou vácuo).

Características
p Fornecidas com elementos de fixação
p Projetos específicos para as necessidades do cliente
p Duráveis e extremamente robustas

MANGUEIRAS METÁLICAS HYDRA®
Fabricação e confecção de produtos especiais e de série

Mangueiras de Perfil Entrelaçado HYDRA 
As mangueiras helicoidais da Witzenmann são perfiladas a partir de fitas do material, 
em vários perfis, em função da aplicação e dos requisitos. A mais ampla gama de 
produtos no ramo vai desde a mangueira metálica altamente flexível, com perfil de 
acoplamento, até a robusta mangueira de proteção com perfil entrelaçado. Os ele-
mentos metálicos flexíveis são utilizados como componentes resistentes ao calor e ao 
envelhecimento, por exemplo, na tecnologia de gases de exaustão, como mangueira 
de proteção, ou para transporte de fluídos/gases.

Aplicações
p Mangueiras protetoras para cabos elétricos e cabos de fibra ótica na tecnologia médica
p Mangueiras de aspiração, ventilação e transporte para poeiras, aparas e granulados
p Para dutos de ventilação e gases de exaustão

Mangueiras corrugadas HYDRA
As mangueiras corrugadas são formadas mecanicamente a partir de tubos sem 
costura ou soldados longitudinalmente e estão disponíveis em grande variedade de 
espessuras, materiais e trançados de proteção. Elas são utilizadas para transporte de 
líquidos pressurizados ou selados a vácuo, de forma estanque. Além disso, compen-
sam os movimentos, expansão e as vibrações presentes em sistemas de dutos.

Aplicações
p Gás pressurizado ou selado a vácuo, água, fluido hidráulico ou refrigerante, em 

sistemas de utilidades prediais
p Mangueiras pressurizadas na indústria química, seladas a vácuo, ou como elemen-

to de compensação de ruídos e amortecedor de vibrações
p Mangueiras para trocadores de calor e sistemas de armazenamento de fluidos
p Mangueiras de óleo, combustível e gases de exaustão, no setor automobilístico

Mangueiras de Perfil Entrelaçado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mangueiras corrugadas 
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FOLES METÁLICOS HYDRA® SUPORTES DE TUBOS E CONDUTAS HYDRA®

Suporte de Carga Constante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berço de tubulação

Suportes carga constante e variável HYDRA
Os suportes de carga constante e variável são utilizados onde as tubulações devem 
ser sustentadas de forma flexível. Absorvem o peso próprio (com ou sem fluido) da 
tubulação e garantem uma mobilidade definida à mesma. A nossa gama de produtos 
inclui suportes de mola, suspensos ou de apoio, carga constante ou variável, articula-
dos ou não, além de acessórios e abraçadeiras para tubulação.
Assim, é possível, em função dos suportes selecionados, criar uma distribuição ba-
lanceada da carga para toda a tubulação. 
 

 

Berços de Tubulação Hydra
A gama de berços para Tubulação inclui modelos com deslizamento, guias, fixos e 
de rolos. Em alguns casos, dispõem de dispositivos de elevação ou de armações de 
isolamento adicionais, assim como casquilhos de apoio para suportar a tubulação. 
A gama de berços é muito completa e caracteriza-se por um projeto robusto e um 
funcionamento livre de manutenção. Os grampos fixadores patenteados garantem 
grande facilidade de montagem e uma longa confiabilidade operacional.
O ajuste vertical contínuo patenteado assegura uma adaptação simples e otimizada 
dos berços às condições locais.

Foles Metálicos HYDRA
Os foles corrugados Witzenmann são fabricados a partir de tubos de parede fina, 
através de conformação hidráulica ou mecânica. Em função das características 
requeridas, podem ser construídos em parede única ou multicamadas. Os foles de 
parede única têm elasticidade reduzida e são utilizados especialmente na tecnologia 
de vácuo. Os foles multicamadas apresentam alta resistência à compressão e, simul-
taneamente, alta flexibilidade. São utilizados, por exemplo, como selo de vedação em 
válvulas com pressões operacionais de até 400 bar. 

 
 

Foles de precisão HYDRA
Nossos foles de precisão cumprem os mais elevados requisitos em relação a pre-
cisão dimensional, limpeza, funcionalidade e vida útil. Estes foles são fabricados 
em condições de ‘ambiente limpo’, com monitoramento de fabricação e controle da 
qualidade contínuos. Os menores foles de precisão Hydra têm diâmetro de apenas 
3,0 mm, sendo assim, adequados para aplicações em sistemas mecatrônicos. 

 
 
 
 

Foles de membrana Hydra
Os foles de membrana são compostos por discos de membrana soldados em pares.
Têm uma elevada expansão específica (até 80% do comprimento), bem como uma 
elasticidade muito reduzida. Os foles de membrana são particularmente adequados 
para aplicações condutoras de baixa pressão ou vácuo.
Os foles de membrana são utilizados na tecnologia de vácuo, na construção de vál-
vulas especiais, como selos de vedação e como elementos de expansão em equipa-
mentos de alta tensão refrigerados a óleo.

DN 1,5 até DN 125 A gama completa coerente

Fabricação em ambiente limpo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foles de precisão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foles de membrana 


