
A MARVITUBOS fornece TUBOS DE AÇO TREFILADOS ST-52, que são fabricados 

através do processo especial BKS ou BKW  que possuem as seguintes vantagens:

MELHOR PERFORMANCE MEDIANTE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA: Por ter 

menor tensão residual terá melhor performance quando passar pelo processo de solda

MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA - Possui propriedades mecânicas mais elevadas em

relação ao SAE 1020, o que permite uma redução da espessura parede do tubo,

conseqüentemente menor peso.

GRANDE VARIEDADE DE PAREDE PARA O MESMO DIÂMETRO: Oportunidade de

trabalhar com o tubo ideal, reduzindo o custo de aquisição e evitando super ou sub

dimensionamento.

MANGANÊS ELEVADO: O alto teor de manganês permite que o material seja

TEMPERADO, atingido em média 40 HRC de dureza.

CERTIFICADO DE QUALIDADE: Nossos tubos trefilados tem certificado de qualidade,

relatando a análise química, ensaios mecânicos do material e seu número de

corrida possibilitando sua rastreabilidade. Isso protege o fabricante do cilindro

hidráulico quanto ao uso inadequado por parte do seu cliente. Possibilita também aos

projetistas e aos engenheiros maior segurança no dimensionamento do cilindro hidráulico.

MELHOR USINABILIDADE: Mais fáceis de usinar e deformam menos durante o

processo de usinagem e corte.
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 - Disponibiliza sua mão-de-obra para atividades mais lucrativas

 - Permite Quadros Reduzidos apenas para atividades de montagem, teste e pintura

 - Reduz seus Custos em energia, mão de obra e demais insumos

CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO: a tabela abaixo aponta as

variaveis do processo, por isto a MARVITUBOS, com o compromisso de levar materia

prima de qualidade, fornece  TUBOS DE AÇO TREFILADO ST-52 BKW/BKS.

SERVIÇO DE SOLDA E USINAGEM: Podemos ofertar a usinagem e a solda conforme

nossos padrões ou de acordo com sua solicitação (mediante análise de nosso Suporte

Técnico). Com isto você: 

NORMA DE FORNECIMENTO: A MARVITUBOS se preocupa com a aplicação de seu

produto, por este motivo, disponibiliza normas técnicas dos produtos que fornece. Desta

forma, além de garantir a qualidade do material que o cliente vai receber, impede que ele

opte por algo que não atenda sua necessidade e nos possibilta uma negociação prévia

mais assertiva. Acesse as normas em www.marvitubos.com.br/normas-tecnicas  

 - Reduz o Risco de uma Rejeição Interna

 - Reduz os Processos Internos e consequentemente os Prazos de Entrega
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