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Líder mundial
A Witzenmann é um grupo global que atua com desenvolvi-

mento e produção de elementos metálicos flexíveis. Sob o 

lema "managing flexibility", nossa empresa é reconhecida no 

ramo como fornecedor de confiança e parceiro inovador em 

desenvolvimentos. A Witzenmann oferece a maior gama de 

produtos a nível mundial. Para os mais variados campos de 

aplicação. Assim podemos sempre ofertar as soluções mais 

adequadas, para as mais diversas aplicações.

Assumindo responsabilidade
Com a assinatura do acordo de adesão, o Grupo Witzenmann 

está comprometido com os 10 princípios do Pacto Global 

das Nações Unidas. A iniciativa do antigo Secretário-geral 

da ONU Kofi Annan decorre da "Declaração Universal dos 

Direitos Humanos", da "Declaração relativa aos Princípios 

e Direitos Fundamentais do Trabalho da Organização Inter-

nacional do Trabalho" (OIT), bem como dos Princípios da 

Declaração do Rio de Janeiro sobre o Ambiente e o Desen-

volvimento.

Com 24 empresas presentes em 19 países,  
a Witzenmann é a número 1 do ramo no mundo.

O GRUPO
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A NOSSA 
REDE
FLEXÍVEL

Europa
Alemanha

Áustria 

Bélgica
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Espanha

França

Grã-Bretanha

Itália

Polônia

República Tcheca

Rússia

Suécia

América
Brasil 

EUA 

México

Ásia
China

Coreia

Índia 

Japão

A rede de tecnologia internacional do grupo na Europa,  
Ásia e América oferece vantagens a nível de excelência 
operacional e de inovação.

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. Garantimos isso através de 

ações de qualificação no nosso Centro de Especialização de 

Pforzheim e equipando as respectivas filiais com a tecno-

logia Witzenmann. Essa forte rede de tecnologia dentro do 

grupo nos permite abordar tendências em nível mundial e 

desenvolver as soluções correspondentes. Dessa forma, 

nos tornamos líderes em inovação do nosso ramo.

Assistência rápida, produção eficiente
Devido à proximidade com nossos clientes, podemos atuar 

com rapidez e eficiência às novas exigências. Para isso, 

dispomos de variados dispositivos de teste, que que au-

xiliam no desenvolvimento e otimização de produtos com 

confiabilidade, antes do lançamento. Cada subsidiárias tem 

acesso direto às competências de engenharia adicionais 

através da nossa rede flexível, bem como aos recursos de 

validação e desenvolvimento da matriz, na Alemanha.
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Ela não só reflete a competência especializada de cada  
colaborador – como também a qualidade dos nossos processos. 

Qualidade Witzenmann
Durabilidade, confiabilidade absoluta e longa vida do produto 

são essenciais para uma empresa que defende o título de 

líder em qualidade. “HYDRA – Qualidade Witzenmann” é 

suportado não apenas por nossas certificações ISO ou IATF, 

mas também por uma grande variedade de aprovações e 

certificações internacionais. Nossa base de clientes con-

templa todos os fabricantes de renome, no mundo. Sobram 

razões para que melhoremos consistentemente o desenvolvi-

mento qualitativo das nossas soluções em produtos.

Efeitos derivados de outros mercados
A Witzenmann está inserida em muitos mercados altamente 

especializados, tais como. Aeroespacial, a tecnologia médica 

e energia nuclear.  

São todos setores nos quais é exigida a máxima confiabi-

lidade funcional em condições operacionais severas. Por 

essas e outras, somos um parceiro de desenvolvimento 

bastante requisitado mundialmente devido à qualidade 

incondicional de nossos produtos.

QUALITY BY  
WITZENMANN

in Vorbereitung

IATF 16949

IATF 16949
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Concepção e cálculo
Cálculo de elementos finitos relativo à distribuição da 

tensão, fadiga do material, cálculos de liner, inclusão por 

iteração dos dados decarga operacional existentes, bem 

como verificação dos materiais, dependendo dos dados 

operacionais. 

Determinação da carga operacional
Determinação precisa e confiável das cargas em condições 

reais de operação. Medição de todos os seis graus de liber-

dade. Todos os carregamentos/manobras de condução da 

rota de validação serão levados em consideração. Para isso 

dispomos da maior gama de equipamentos de testes. 

Verificação de protótipos
Fabricação de protótipos para a caracterização estática e 

dinâmica dos componentes em nossa própria oficina de 

protótipos. Testes preliminares de vida útil, criação de protó-

tipos para realização de testes reais, primeiro design para o 

cálculo de custos. 

Validação da vida útil
Testes do componente no cliente em condições reais de 

rodagem.

Banco de dados de peças retornadas
Documentação sistemática e padronizada de todas as pe-

ças retornadas, bem como de peças que foram submetidas 

a ciclos de testes internos. Mais de 100 parâmetros rele-

vantes são registrados de cada peça. A análise conclusiva 

das peças retornadas nos permite realizar uma verificação 

final do design dos componentes. O banco de dados mais 

abrangente do mundo como base para o desenvolvimento 

de novos produtos de forma rápida e econômica.

Desde a Construção até o Pedido em série
Equipados com as mais modernas máquinas, podemos fa-

bricar produtos de maneira econômica tanto em pequenos 

quanto em grandes volumes. Nossa rede global de fabrica-

ção torna isso possível. 

PARCEIRO DE  
DESENVOLVIMENTO

Desde o conceito inicial até a produção em série, o nosso  
estruturado processo de desenvolvimento nos permite desenvolver 
as melhores soluções de produtos no prazo.
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Soldar novos materiais com diferentes matérias-primas, está 

entre nossas competências cruciais. Poucos são capazes de 

reproduzir nosso amplo conjunto de engenharia de pro-

cessos. Estabelecemos, dessa forma, ligações confiáveis e 

duradouras. A soldagem de aço inoxidável com componen-

tes fundidos pertence igualmente ao nosso repertório, assim 

como a ligação de diferentes matérias-primas a memome-

tais. O domínio destas diferentes tecnologias de ligação nos 

permite efetuar sempre a ligação correta – dependendo das 

matérias-primas e dos tamanhos de lotes exigidos. Não obs-

tante, caso nossos sistemas flexíveis requeiram otimização 

do peso ou sejam pensados para uma aplicação particular-

mente robusta, quer estes tenham que suportar tempera-

turas de 800 °C com 7 bar ou compensar movimentos em 

diversas direções ao longo de uma vida útil de 10 anos. As 

melhores soluções surgem sempre a partir do conhecimen-

to de especialistas.

SEMPRE  
A LIGAÇÃO CERTA
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Dispomos do portfólio de produtos mais amplo do setor. Por isso, 
somos um parceiro forte na indústria de veículos comerciais para 
desenvolver novas soluções para as mais variadas aplicações.

Em aplicações próximas ao motor ou no sistema de exaus-

tão de gases, caso seja necessário absorver ou compensar 

movimentos, expansões térmicas ou vibrações, nossos 

elementos flexíveis metálicos são a solução. Diferentes áreas 

de aplicação impõem requisitos específicos aos nossos 

produtos.

Caminhões, ônibus, transportadores
Altíssimos níveis de vida útil e requisitos restritos de movi-

mentação e estanqueidade, sob as mais severas condições 

de instalação para atender às legislações de emissões:Essas 

características discriminam nossos elementos flexíveis utili-

zados nos motores e/ou sistemas de exaustão de caminhões 

pesados, onibus modernos e transportadores. 

Motores grandes
Aplicações em construção de navios e grupos geradores 

requerem os mais altos níveis de confiabilidade dos motores 

e seus componentes livres de manutenção, em operação 

contínua. Para aplicações flex (Diesel/Gás) criamos soluções 

especialmente robustas. Estanques, resistentes a água do 

mar, resistentes à rompimento e à chama.

Veículos sobre trilhos
Em veículos sobre trilhos, nossas soluções em foles e man-

gueiras metálicos provém a flexibilidade necessária e se-

gurança requisitada para exaustão de gases e em sistemas 

de arrefecimento com circulação de líquidos como freios, 

sistemas hidráulicos e sistemas de transmissão.

Máquinas de construção
Aqui também, nossos flexíveis garantem segurança opera-

cional continuamente mesmo sob as condições mais extre-

mas - Quando solicitado, podem ser fornecidos  com tubos 

soldados, com ou sem isolamento térmico.

Máquinas Agrícolas
Robustos e duráveis, necessitam geometria otimizada 

para instalação - esses são alguns dos requisitos para esse 

mercado. Em tratores, colheitadeiras e em outras máquinas 

agrícolas, nossos componentes asseguram uso econômico 

dos veículos, na medida em que satisfazem as regulações de 

emissões vigentes.

VERSÁTIL!
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O FUTURO 
É HOJE

Uma operação econômica, de emissões reduzidas, com 

um desempenho de funcionamento elevado constituem, no 

setor dos veículos comerciais, os desafios atuais e futuros. 

Isso significa sistemas estanques com peso de componen-

tes cada vez mais reduzidos, assim como componentes 

multifuncionais e requisitos cada vez mais complexos com 

relação aos elementos funcionais individuais.  

Novidades na nossa P&D 
Para afirmarmos a nossa liderança no mercado, também 

nestes segmentos, já estamos desenvolvendo e testando 

o futuro. Uma base importante para isso é o nosso conhe-

cimento das matérias-primas associado à nossa técnica 

líder de processo. Ligas leves e duráveis de Kevlar®, por 

exemplo, fazem parte do nosso espectro de desenvolvimen-

to, assim como metais com memória ou novas técnicas 

de modelagem. Para nossa orientação, trabalhamos em 

estreita colaboração com escolas superiores, institutos e 

com os nossos clientes. Da mesma forma, nossa gestão 

de inovação interna nos ajuda a reunir o conhecimento dos 

mais variados mercados e setores comerciais. Quer seja o 

processamento de matérias-primas de elevada tecnologia 

ou simplesmente uma boa ideia – os nossos engenheiros 

dispõem dos mais vastos recursos do nosso setor. Como 

parceiro de desenvolvimento, convidamos vocês a criar em 

conjunto a mobilidade do futuro. 

Construção leve, redução de peso, elementos multifuncionais  
ou novas matérias-primas são atualmente temas com com os quais 
nossos engenheiros e nossa gestão de inovação se ocupam.
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COMPONENTES RELACIONADOS  
COM O MOTOR

Junta de expansão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campos de aplicação
As Juntas de dilatação para sistemas de exaustão são foles que compensam expan-

sões térmicas, movimentos e/ou tolerâncias de montagem. São utilizados na área do 

coletor antes, depois ou entre os turbocompressores. Os elementos são construídos 

de forma compacta e são fornecidos com as conexões especificadas pelo cliente. 

Como por ex. conexões de matérias-primas com liga de ferro fundido ou com fundi-

ção de precisão em aço inoxidável.

Propriedades
 p Solução técnica estanque através de fole metálico

 p Resistente à temperatura e à corrosão em condições extremas  

(pressão, temperatura)

 p Compensação de movimentos e/ou de dilatações térmicas  

bem como de pequenos desníveis devidos à tolerâncias de montagem

 p Transporte otimizado do gás, bem como radiação térmica reduzida  

através do tubo de guia integrado

 p Eventualmente com propriedades de amortecimento especificamente adaptadas

Campos de aplicação
As tubulações de retorno dos gases de exaustão garantem uma ligação segura entre 

o resfriador de gás de exaustão e a válvula de retorno ou módulo de aspiração na área 

relacionada com o motor, assegurando, assim, uma redução das emissões de poluen-

tes e aumentando o grau de eficiência. Demais possibilidades de aplicação têm como 

resultado a utilização livre de manutenção em circuitos de óleo e de outros fluidos. 

Dependendo das condições de montagem existentes, as tubulações são flexionadas 

de acordo com as especificações do cliente e adaptadas com precisão.

Propriedades
 p Solução técnica estanque através de fole metálico

 p Resistente à temperatura e à corrosão em condições extremas  

(pressão, temperatura)

 p Compensação de vibrações, dilatações térmicas, tolerâncias de montagem

 p Peso reduzido

 p Resistente ao envelhecimento e resistente à difusão

Elementos flexíveis para uma tecnologia de motores eficiente destinada a aplicações rodoviárias e fora de estrada

Tubulações de retorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS DE DESACOPLAMENTO
DOS GASES DE EXAUSTÃO

Mangueiras em espiral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos de desacoplamento 
de ruído de estrutura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos de desacoplamento

Campos de aplicação
As mangueiras com perfil em espiral ou perfil intertravado destacam-se por uma 

capacidade elevada de tração e compressão transversal. São muito econômicas e 

otimizadas contra vazamentos, em termos estruturais, para aplicação no setor de veí-

culos utilitários. São frequentemente utilizadas nos sistemas de gases de escape e em 

caminhões leves e pesados, autocarros, máquinas de construção ou empilhadeiras.

Propriedades
 p Absorção de movimentos em sentido axial, lateral e angular

 p Possibilidade de compensação de torção em um determinado âmbito

 p Mobilidade elevada com um raio de flexão definido e diâmetro externo reduzido

 p Possibilidade de montagem em curva dependente da especificação

Campos de aplicação
Os elementos de desacoplamento de ruído de estrutura são constituídos por um fole 

metálico compacto curto, que dispõe de um anel de malha compactada. Eles são 

aplicados na área do tubo primário para desacoplamento de oscilações de alta frequ-

ência, que são causadas pelo turbocompressor. Dependendo da exigência,podem ser 

customizados em forma, modelo e conexões especificados pelo cliente.

Propriedades
 p Solução técnica estanque através de fole metálico

 p Resistente à temperatura e à corrosão em condições extremas  

(pressão, temperatura)

 p Desacoplamento de oscilações de alta frequência

 p Peso reduzido com e espaço ocupado pequeno devido à restrições de espaço.

Campos de aplicação
Os elementos de desacoplamento compensam os movimentos do motor, devido à 

torque ou vibrações e movimentos do sistema de exaustão. Dependendo da aplica-

ção, os elementos podem ser dimensionados para diversos níveis de flexibilidade. 

Diferentes formas (redondas, ovais, com/sem revestimento interior, com/sem amor-

tecimento exterior), assim como o requisito do cliente para as peças de conexão, 

garantem uma ampla gama de possibilidades de aplicação.

Propriedades
 p Solução técnica estanque através de fole metálico

 p Resistente à temperatura e à corrosão em condições extremas 

 p Curto, conceito compacto conforme o espaço de montagem existente 

 p Diversos níveis de flexibilidade (desde soluções autoportantes com rigidez estática  

muito elevada até modelos de elevada flexibilidade)

 p Desempenhos de funcionamento elevados no âmbito das especificações do cliente

 p Transporte otimizado do gás, bem como radiação térmica reduzida devido a  

componente interno

 p Fabricado com peças de conexão especificadas pelo cliente 

Compensação de movimentos e ruído para aplicações rodoviárias e fora de estrada
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SOLUÇÕES ESPECIAIS
Soluções de produtos para aplicações especiais, entre outras, navegação aérea e espacial

Fole para injetores piezo Campos de aplicação
Foles metálicos como um elemento de vedação altamente dinâmico para injetores de 

combustível piezo em motores.

Propriedades
 p Design robusto resistente à fadiga oriundas de movimentos, pulsos de pressão e  

vibração >1,000,000,000 ciclos

 p Resistência à pulsos de pressão de até 300 bar, resistencia à pressão estática  

 > 700 bar

 p  Resistente à corrosão devido à combustíveis atuais

Millimeter

Mangueiras para ar-condicionado Campos de aplicação
Mangueiras flexíveis para sistemas de ar condicionado.

Formas construtivas
Isolada ou encamisada para montagem direta no sistema.

SISTEMAS DE CONDUÇÃO

Sistemas de tubulações  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campos de aplicação
As tubulações flexíveis, resistentes à pressão, em combinação com elementos rígidos 

ou flexíveis, são aplicadas como tubulações de água de refrigeração, de óleo, tubula-

ções de ar condicionado ou ainda como tubulações do ar de alimentação. Os tubos 

são normalmente constituídos por uma peça, dobrados de acordo com a geometria 

de instalação exigida e equipados com um elemento flexível soldado como fole de 

metal ou mangueira metálica.

Propriedades
 p Compensação de movimentos, oscilações,  

dilatações térmicas e tolerâncias de montagem

 p Solução técnica estanque através de fole de metal ou  

mangueira metálica

 p Resistente à temperatura e à corrosão em condições extremas 

 p Diversos níveis da flexibilidade 

 p Transporte otimizado do gás, bem como radiação térmica reduzida devido  

a revestimento interior

 p Fabricado de acordo com as peças de conexão especificadas pelo cliente 

 p Resistência à pressão e proteção mecânica através de trançado externo

 p Resistente ao envelhecimento e resistente à difusão

 p Modelo com/sem isolamento de acordo com a especificação do cliente

A solução de sistema para o transporte robusto de todo o tipo de fluidos


