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Rua Verão,235 

 

ARAME STEEL 

  
 
 NORMA AWS/DIN:   
DIN 8555 MF 10-70-GT DIN EN T Fe 8 

 

CARACTERISTICA: 
 
 O Arame Steel 733  é um arme auto protegido, dispensa uso de gás,  

carbonetos de nióbio em uma matriz de FeBC. O depósito apresenta uma estrutura de grãos finos e de elevada dureza, 

podendo atingir até 64 HRc. Ideal para desga

temperatura de até 450º C. 
 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: 
 
 C        Si     Mn   Cr        Nb   B     Fe 
 3,0     0,7     0,9    14,0    3,7    1,3    Rest..

 

DUREZA: 64 – 66 HRc  
 

METAIS DE BASE Aço ao carbono e aços baixa liga.  

 

APLICAÇÕES: 
 
 Pás de misturadores de areia, partes de misturadores de concreto, peças de equipamentos da indústria de cerâmicas, 

carcaças de bombas, escavadeiras, correntes transportadoras, etc. 

 

PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM:
  
Prepare a superfície a ser revestida por esmerilhamento, deixando isenta de óxidos, graxas ou outras impurezas. Pré

aqueça a peça, conforme a sua composição química e espessura. Aplicar no Maximo dois passes de material.

 

BITOLA          AMP.            VOLTAGEM       EMBALAGEM.
 

1,6 mm           160 – 280         20 – 26 V               15 kg 

2,40mm 240 – 320        20 – 26 V                20 kg
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ARAME STEEL TUB 733 

GT DIN EN T Fe 8  

é um arme auto protegido, dispensa uso de gás,  deposita uma liga contendo carbonetos de cromo e 

carbonetos de nióbio em uma matriz de FeBC. O depósito apresenta uma estrutura de grãos finos e de elevada dureza, 

podendo atingir até 64 HRc. Ideal para desgaste com elevada abrasão e baixo impacto, mantendo dureza elevada em 

Fe  
3,0     0,7     0,9    14,0    3,7    1,3    Rest.. 

Aço ao carbono e aços baixa liga.   

Pás de misturadores de areia, partes de misturadores de concreto, peças de equipamentos da indústria de cerâmicas, 

carcaças de bombas, escavadeiras, correntes transportadoras, etc.  

: 

Prepare a superfície a ser revestida por esmerilhamento, deixando isenta de óxidos, graxas ou outras impurezas. Pré

aqueça a peça, conforme a sua composição química e espessura. Aplicar no Maximo dois passes de material.

VOLTAGEM       EMBALAGEM. 

26 V               15 kg  

26 V                20 kg 
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deposita uma liga contendo carbonetos de cromo e 

carbonetos de nióbio em uma matriz de FeBC. O depósito apresenta uma estrutura de grãos finos e de elevada dureza, 

baixo impacto, mantendo dureza elevada em 

Pás de misturadores de areia, partes de misturadores de concreto, peças de equipamentos da indústria de cerâmicas, 

Prepare a superfície a ser revestida por esmerilhamento, deixando isenta de óxidos, graxas ou outras impurezas. Pré-

aqueça a peça, conforme a sua composição química e espessura. Aplicar no Maximo dois passes de material. 


