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A melhor tecnologia em máquinas para cada 
aplicação de acabamento em massa (mass 
finishing)
Inicialmente, mantive conversações com vários 
fabricantes de sistemas de acabamento em massa 
(mass finishing). Entre estes, conversei inclusive com 
o pessoal da Rösler. Eu fiquei impressionado com a 
ampla gama de equipamentos Rösler e a excelente 
engenharia para máquinas de alto desempenho, as 
quais podem ser utilizadas para todos os tipos de tarefas 
de acabamento. Outra importante consideração foi o 
fato de a Rösler produz todos os seus consumíveis de 
acabamento em massa (mass finishing).  Isso significa 
que equipamentos, medias e compostos químicos 
podem ser perfeitamente adaptados às nossas 
necessidades e que podemos recorrer a qualquer 
momento à experiência e know-how do laboratório 
de testes da Rösler. “Acima de tudo, o relacionamento 
com os colegas da Rösler é excelente”, relata o gerente 
geral Mustafa Sahin.  Em 2008, ele decidiu comprar 
uma máquina de acabamento em massa (mass 
finishing) de fluxo contínuo linear, modelo R 425/6600 
DA, que foi tecnicamente adaptado aos requisitos da 
empresa. Nos anos subsequentes, a empresa adquiriu 
mais duas máquinas de fluxo contínuo, 14 máquinas 
rotativas e três máquinas de acabamento centrífugo 
a disco, todas do fabricante do equipamento em 
Untermerzbach, a Rösler.  
           
Portfólio de serviço expandido para  jateamento e 
limpeza de peças 
Independentemente dos primeiros efeitos negativos 
da crise financeira, em 2008 o empresário investiu 
em uma máquina de jateamento para ampliar seu 
pacote de serviços. Neste caso, o Sr. Sahin decidiu 
comprar também equipamentos Rösler. “Presumi 
que a qualidade do equipamento de jateamento era 
comparável à excelente qualidade do equipamento de 
acabamento em massa (mass finishing). Por meio de 
intensivas consultas e do profundo conhecimento em 
jateamento que pudemos obter em nossas discussões 
com os especialistas da Rösler, determinamos que 
uma máquina de jateamento de fluxo contínuo era o 
produto ideal para nós”, relata Mustafa Sahin. Uma das 
principais características do processo de jateamento 
é que o equipamento está sujeito a um desgaste 
considerável. Portanto, um bom serviço técnico e 

Soluções de jateamento, acabamento em massa (mass finishing)  
e limpeza, além de consumíveis, tudo em de um só fornecedor
Os serviços oferecidos pela B+S Metallbearbeitun incluem todos os tipos de acabamento em massa (mass finishing) – tais como rebarbação, 
polimento, etc, - bem como serviços de jateamento, limpeza de peças e embalagem. A companhia tem capacidade de processar uma larga 
gama de peças com diferentes formatos, feitas de diferentes materiais, que requeiram diferentes acabamentos e procedentes de diversos 
segmentos industriais. A fim de assegurar uma continuada qualidade assegurada e cumprimento de prazos de entrega com custos competitivos, 
esta empresa de prestação de serviços conta com funcionários bem treinados e faz uso de modernos equipamentos e consumíveis da Rösler.

com curtos tempos de resposta foram fatores-chave 
na decisão pelo equipamento da Rösler. “Como 
um prestador de serviços, não podemos trabalhar 
com longos tempos de espera por um engenheiro 
de serviço e por peças de reposição”, acrescenta o 
gerente geral. Por meio da contínua expansão de 
seus serviços de jateamento, por conseguinte, a B + 
S Metallbearbeitung adquiriu mais seis máquinas de 
jateamento. O executivo continua: “Geralmente, o 
equipamento de jateamento está sujeito a um desgaste 
significativo. Portanto, dependendo da intensidade 
de seu uso, estamos vendendo nossas máquinas de 
jateamento após 3 a 5 anos de uso. Isso nos permite 
estar sempre atualizados tecnologicamente e oferecer 
aos nossos clientes os melhores resultados possíveis 
e a preços competitivos”. Com os requisitos de limpeza 
da peça cada vez mais exigentes, a empresa aproveitou 
mais uma oportunidade para expandir seu portfólio 
de serviços. Mustafa Sahin relata: „Em várias conversas 
com nossos clientes, descobrimos que muitas 
empresas queriam terceirizar a limpeza de suas peças 
e que estavam procurando um fornecedor confiável 
para este serviço. Descobrimos que a limpeza da 
peça era uma excelente oportunidade para expandir 
nossas atividades de tratamento de superfícies.” Após 
uma pesquisa abrangente e uma completa análise de 
mercado, a empresa escolheu um sistema de limpeza 
à base de água da Rösler. As operações de limpeza das 
peças são realizadas em conjunto com acabamento 
em massa (mass finishing), jateamento, controle de 
qualidade 100% e/ou embalagem. Mas os serviços 
de limpeza também são oferecidos separadamente. 

Perfeitamente adaptado para as necessidades de prestadores de serviços

A expansão contínua dos serviços da oficina de 
jateamento com equipamentos de última geração - 
como a máquina de correia de malha de arame de 

alimentação contínua, modelo RDGE 1000-4, mostrada 
aqui - permite que a B + S Metallbearbeitung também 

processe peças de trabalho complexas com excelentes 
resultados e alta eficiência de custos. Isso ajuda a 

empresa a fortalecer sua posição no mercado.  

Nesse ínterim, a limpeza de peças um papel de 
importância central da empresa e será expandida. 
A este respeito, o executivo está procurando, para 
cooperação, um laboratório especializado em análises 
de resíduos e impurezas após a limpeza, que o ajudará 
a provar que após executado o serviço, os requisitos 
de foram atendidos. 

Uma posição de mercado que foi alcançada com 
qualidade, flexibilidade e riscos calculados 
Com sua filosofia de reagir às necessidades 
individuais dos clientes, com excelente qualidade, 
alta eficiência de custos e entregas no prazo, a B + 
S se estabeleceu no mercado com muito sucesso. 
Enquanto isso, empresas de renome de diversos 
setores, como montadoras e autopeças, fabricantes 
de máquinas, fabricantes de móveis, empresas de 
eletromedicina, além de fundições e estamparias, 
contam com os serviços oferecidos pela B + S. A 
empresa trabalha com peças em alumínio, aço, aço 
inoxidável, magnésio, cobre, latão e componentes 
plásticos. A decisão de utilizar modernas tecnologias 
de acabamento, equipamentos e consumíveis de alta 
qualidade, além da coragem de investir em tempos 
difíceis, são certamente motivos do sucesso da B + 
S. Mustafa Sahin conclui: “Nosso sucesso no campo 
do tratamento mecânico de superfícies depende 
do equipamento certo, dos melhores consumíveis e 
de parceiros experientes, que podem nos informar 
sobre os últimos desenvolvimentos e fornecer 
uma transferência abrangente de conhecimento. 
Recebemos tudo isso de uma única fonte, a Rösler”.


