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EMPRESA
Quem somos – 

SOBRE NÓS

Desde a sua fundação por Georg Pfender em 1961, a mbk

Maschinenbau GmbH se desenvolveu através de perícia

técnica, inventividade, elevados padrões de qualidade e

estreita colaboração com o cliente para se tornar um dos

principais fabricantes de máquinas e equipamentos de 

soldagem para as indústrias de construção e concreto. Mais

de 1.100 máquinas de soldar já foram vendidas até hoje, em

mais de 60 países ao redor do mundo.

A mbk se distingue como uma empresa de família de tamanho

médio que preza uma cooperação leal com os clientes, 

funcionários e parceiros de negócios. Especialmente os clientes

são a nossa mais alta prioridade. Com nossos produtos 

inovadores e duráveis, oferecemos-lhe o maior benefício e

segurança de investimento possíveis.

O cliente sempre receberá um aconselhamento competente

e individual, desde o esboço inicial do projeto até a fabricação

e instalação, incluindo o suporte Pós-Venda, tanto para 

máquinas de série, adaptações específicas do cliente, bem

como em projetos de desenvolvimento e na construção de

máquinas especiais. Além disso, somos o seu parceiro confiável

para a manufatura por contrato e para a produção de peças

e componentes na área de usinagem e construção de aço

através do nosso amplo parque de máquinas.

O Sistema de Gestão da Qualidade segundo a norma DIN EN ISO

9001 é uma garantia importante para a proteção da qualidade

e confiabilidade dos produtos e promove a otimização 

contínua dos processos.

MARCOS

2009 Fundação da subsidiária mbk Sales & Service Inc. nos

EUA

2011 Mario Pfender entra na empresa e é nomeado como

Gerente adicional

2011 Certificação de acordo com a DIN EN ISO 9001

2012 Fundação da filial russa mbk Komplekt

2015 Venda da divisão de rolos de pintura e pincéis

2016 Desenvolvimento de uma MSM-Box-Line para a 

produção de Box Culvert

2017 Desenvolvimento da LSM-C para mastros cônicos e

da BSM-ROR (redondo-oval-redondo) para produção

de tubos com otimização de material

2017 Mario Pfender se torna diretor presidente único

1961 Georg Pfender funda uma tornearia mecânica 

1968 Venda da primeira máquina de soldar reforços 

1980 Mudança para a localização atual

1985 Albert Pfender assume o lugar de seu pai Georg 

Pfender na gestão da empresa

1989 Ampliação das áreas administrativa e de produção 

mecânica

1993 Expansão do espectro de produção de máquinas para

a fabricação de rolos de pintura e pincéis

1999 Novo galpão de montagem para máquinas para a 

fabricação de rolos de pintura e pincéis

2003 Expansão e ampliação do galpão de produção

2007 Conclusão e mudança para o novo galpão de monta-

gem com escritórios administrativos

e de onde viemos

Sede central: 
• Kisslegg, Alemanha

Filiais:
• Burlington, Iowa, EUA
• Togliatty, Samara, Rússia

Armazém de peças de reposição e desgaste:
Peças de reposição e de desgaste estão disponíveis
no mundo inteiro, no menor tempo possível

Você encontrará nossos contatos e parceiros comerciais em todo o mundo, sempre em nosso site www.mbk-kisslegg.de
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SERVIÇOS
O que fazemos –

OFENSIVA DE QUALIDADE

Made in Germany
A mbk produz na unidade de Kisslegg – em uma área de produção com aprox. 10.000 metros quadrados, onde são criadas so-
luções individuais. Áreas de armazenamento generosas permitem processos logísticos otimizados e curtos tempos de reação.

Altos padrões de qualidade
Funcionários qualificados e treinados através de cursos e formação contínuos garantem o processamento suave de
todos os pedidos de clientes e os mais elevados padrões de segurança em todos os processos de custo. Nossa gestão
da qualidade interna garante não só o mais alto grau de qualidade de todas as máquinas, mas também administração
competente e logística de todos os pedidos. A mbk dá formação e se caracteriza pelo seu baixo volume de flutuação.

Vasta gama de ofertas
Análise minuciosa das solicitações de nossos clientes e consulta detalhada, são a base para uma cooperação bem 
sucedida. Não importa se se trata de empreendimentos novos, atualizações, equipagens, modificações ou personalização
no campo de grandes máquinas, equipamento de aplicação de engenharia de precisão ou ferramentas para processos
de trabalho manual.

OFENSIVA DE QUALIDADE

Competência máxima em construção
Projetos arrojados são criados no departamento de design e de desenvolvimento de última geração. Os projetos 3D
desenvolvidos por técnicos e engenheiros altamente qualificados, dentro das mais recentes normas de segurança / CE,
alcançam 100% de maturidade no mercado.

Produção de alta tecnologia
Para obter os melhores resultados na produção é necessário um parque de máquinas da mais nova geração. Só assim
é possível cumprir os rígidos padrões de qualidade e garantir a mais alta precisão. As máquinas são operadas por 
funcionários altamente qualificados que são capazes de cumprir os elevados padrões de qualidade.

Serviço de pós-venda
Após a entrega, instalação e introdução intensiva nas máquinas e sistemas produzidos por nós, o serviço da mbk ainda
está longe de terminar. Como parte dos serviços pós-venda, os técnicos de serviço mbk também se responsabilizam
pela manutenção. Nossa linha direta oferece ajuda rápida e descomplicada. Oferecemos um suporte perfeito de peças
de reposição para nossas máquinas. A rede mundial de parceiros de vendas e serviços mbk torna isso possível.

e como o fazemos
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Máquina de soldar malhas
MSM-L/S

para a fabricação de malhas de reforço para escadas, pequenos formatos, tiras,
elementos planos, perfis de quadro, peças pré-fabricadas em forma de L e U,

assim como caixas e tubos retangulares para Box Culvert, U-Ditch

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS Tamanho 040 060/100/160

Versão L S

Largura de malha 50 - 400 mm 150 até o máx. de 1.600 mm

Número de arames longitudinais 2/4 3 até colocação máx. 

Comprimento de malha 500 - 6.000 mm (comprimentos mais longos sob pedido)

Diâmetro arame longitudinal 4 - 8 mm (opcional 4 - 12 mm) 

Diâmetro arame transversal 4 - 8 mm (opcional 4 - 12 mm) 

Distância entre arames ajustável sem níveis, mín. 50 mm
longitudinais (grade)

Distância entre arame transversal fixado em passos de 50 mm, mín. 50 mm, opcionalmente contínuo

Potência de soldagem dependendo da versão

- outros tamanhos disponíveis sob pedido

• Ajuste dos dados das malhas e de soldagem através de programas armazenados

• Maior flexibilidade devido a tempos de set-up curtos

• Processamento de barras cortadas  em arames transversais e longitudinais

• Alimentação manual de arame longitudinal e de arame transversal

• Manuseio e programação fáceis através do uso de painel de toque e controle IPC/PLC

• Padrão com controle tiristor de 2 fases

• Fácil manutenção, baixos custos de conservação

• Somente componentes elétricos ou pneumáticos

• Descarga automática de malhas

• Várias soluções de automação

• Conexão LAN / WLAN
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Máquina de soldar malhas
MSM-B

para a fabricação de malhas de reforço para elementos planos, perfis de
quadro, peças pré-fabricadas em forma de L e U assim como caixas e

tubos retangulares para Box Culvert, U-Ditch

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS Tamanho 100/150/200/250/300 

Largura de malha 400 até máx. de 3.000 mm

Comprimento de malha 1.000 - 14.000 mm (comprimentos mais longos sob pedido) 

Diâmetro arame longitudinal 5 - 12 mm (opcional 5 - 20 mm)

Diâmetro arame transversal 5 - 12 mm (opcional 5 - 16 mm)

Número de arames longitudinais sob pedido do cliente 

Distância entre arames longitudinais (grade) 50/100/150 mm

Distância entre arame transversal fixado em passos de 50 mm, mín. 50 mm, opcionalmente contínuo

Potência de soldagem dependendo da versão, até 350 kVA

- outros tamanhos disponíveis sob pedido

• Ajuste dos dados das malhas e de soldagem através de programas armazenados

• Maior flexibilidade devido a tempos de set-up curtos

• Processamento de barras cortadas  em arames transversais e longitudinais

• Alimentação manual de arame longitudinal e de arame transversal

• Manuseio e programação fáceis através do uso de painel de toque e controle IPC/PLC

• Padrão com controle tiristor de 2 fases

• Fácil manutenção, baixos custos de conservação

• Somente componentes elétricos ou pneumáticos

• Descarga automática de malhas

• Várias soluções de automação

• Conexão LAN / WLAN
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Máquina de soldar malhas
MSM-H

para a fabricação  de malhas de reforço à medida, e por desenho

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• Curto tempo de set-up e flexibilidade para produções Just in Time para o canteiro de obras

• Processamento de barras cortadas nos arames transversais e longitudinais

• Manuseio e programação fáceis através do uso de painel de toque e controle IPC/PLC

• Ajuste dos dados das malhas e de soldagem através de programas armazenados

• Armazenamento de arames longitudinais e transversais

• Alimentação automática dos arames longitudinais pré-cortados

• Alimentação automática de arame transversal com separação de arames

• Fácil manutenção, baixos custos de conservação

• Somente componentes elétricos ou pneumáticos

• Conexão LAN / WLAN

Tamanho 250/300  

Largura de malha 1.000 até o máx. de 3.000 mm

Comprimento de malha 1.000 - 6.000 mm (comprimentos mais longos sob pedido) 

Diâmetro arame longitudinal 5 - 12 mm

Diâmetro arame transversal 5 - 12 mm

Número de arames longitudinais máx. 26/31 

Distância entre arames longitudinais (grade) mín. 100 mm

Distância entre arame transversal fixado em passos de 50 mm, mín. 50 mm 

Potência de soldagem dependendo da versão

Velocidade arames transversais/minuto até 120

- outros tamanhos disponíveis sob pedido
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Máquina de soldar malhas
MSM-M

Sistema flexível para a fabricação totalmente automatizada de malhas
de reforço à base de CAD para a produção de elementos de concreto

pré-fabricados e malhas personalizadas

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• Planta de produção flexível que solda malhas de armação de aço, da bobina, conforme especificação individual

• Manuseio eficiente e fácil

• Pequenas dimensões através de sistema compacto condicionado

• Soluções personalizadas devido ao conceito sistema modular, expansão subsequente do sistema possível

• Soldagem de malha com base em CAD com recortes, aberturas de janelas e de portas

• Construção robusta, baixa manutenção exigida

• Conexão com a interface Unitechnik

• Conexão LAN / WLAN

Tamanho 200/250/300/350/400  

Largura de malha 400 até o máx. de 4.000 mm

Comprimento mais curto de arame 500 mm

Comprimento de malha 1.000 - 14.000 mm (comprimentos mais longos sob pedido) 

Número diâmetro de arame 3 - 6

Diâmetro de arame 5 - 12 mm (opcional 5 - 20 mm) da bobina

Medida grade arame longitudinal 25 mm 

Distância arame longitudinal dependendo do diâmetro do arame longitudinal 25 / 50 / 75 / 100 … mm

Distância entre arame transversal fixado em passos de 50 mm, mín. 50 mm, opcionalmente contínuo

Potência de soldagem dependendo da versão, até 350 kVA

Potência de produção dependendo da versão e dependendo da alocação da malha

- outros tamanhos disponíveis sob pedido
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Automação da MSM
Soluções de automação para nossas máquinas de soldagem de malhas, desde simples

acessórios de automação até linhas de produção totalmente automáticas com 
soluções de pulmões e conexões à equipamentos sequenciais

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• Sistemas de armazenamento, para arames longitudinais e transversais, para pré-processamento dos arames do molho 

• Alimentação automática para a máquina, dos arames longitudinais pré-cortados 

• Alimentação totalmente automática de arame longitudinal e arame transversal pré-cortado do molho ou da bobina

• Sistemas automatizados de separação de arames, para alimentação de arame pré-cortado do molho

• Rotores de alinhamento para alimentação do arame longitudinal ou arame transversal da bobina

• Conectividade entre uma máquina múltipla de endireitamento e de corte de arames (DRA-M), para alimentação automática de

arame longitudinal e arame transversal

• Melhorias no desempenho, através de estações multi-transformadores / de soldagem

• Sistemas de solda de média frequência (tecnologia inverter)

• Diferentes versões e soluções para expulsão e desempilhamento da malha

• Opções para armazenamento das malhas, com economia de espaço (esquerda / direita) ou usando soluções de pulmão

• Mesa basculante e transportador vertical para a malha de reforço

• Produção totalmente automática de reforços para caixas (MSM-Box-Line)

• Unidade de dobra automática com carrinho de transporte de apoio

• Dobradeira simples, dobradeira múltipla ou máquinas de dobra completas em arranjo horizontal ou vertical para integração

em máquinas e instalações

17
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Máquina de soldar treliça
GTM

para fabricação de treliças padronizadas

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• Alimentação de arame correia superior / correia inferior e arame diagonal da bobina

• Set-up manual das alturas das treliças e sobrenadantes

• Remoção manual das treliças da prateleira de treliças

• Somente componentes elétricos ou pneumáticos

• Ajuste de altura automático

• Fabricação de vigas

• Aparelho soldador para unir as extremidades dos arames

• Conexão LAN / WLAN

Tamanho 032  

Versão E

Altura da treliça 65 - 320 mm

Largura da treliça 70 - 120 mm 

Distância do nó 200 mm

Diâmetro do arame correia superior / inferior 5 - 10 mm (opcional 5 - 12 mm)

Diâmetro do arame diagonal 4 - 6 mm (da bobina) 

Comprimento da treliça 600 - 6.000 mm

Potência de soldagem dependendo da versão, até 250 kVA 

Potência de produção dependendo da versão

- outros tamanhos disponíveis sob pedido
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Máquina de soldar treliça
TSM

para fabricação de vigas de uma coluna

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• Alimentação de arame correia superior / correia inferior e arame diagonal da bobina

• Soldagem do mesmo e de diferentes diâmetros de arame possível

• Construção estável do sistema de soldagem, de baixa manutenção

• Projeto de máquina simples e amigável ao usuário

• Aparelho soldador para unir as extremidades dos arames

• Conexão LAN / WLAN

Tamanho 024  

Versão E

Comprimento da treliça programável / ilimitado

Largura da viga 100 - 250 mm (outras larguras disponíveis sob pedido) 

Diâmetro do arame correia superior / inferior 5 - 10 mm (opcional 5 - 12 mm) 

Diâmetro do arame diagonal 5 - 6 mm (a partir da bobina)

Potência de soldagem dependendo da versão, até 250 kVA 

Potência de produção dependendo da versão

- outros tamanhos disponíveis sob pedido
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DRA
para endireitar e cortar arames de reforço da bobina

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• Manuseio e operação fáceis

• Endireitamento do arame com pedras ou rolos hiperbólicos

• Somente componentes elétricos ou pneumáticos

• Manutenção fácil

• Carretéis de arame espiral para bobinas de arame espiral de até 5.000 kg

• Sistema de troca rápida para rotores de reposição (para máquina de endireitamento simples)

• Roda de medição para mínimas tolerâncias de comprimento das barras endireitadas

• Cortadora flutuante

• Dobrador duplo para dobrar / torcer as extremidades dos arames

• Conexão LAN / WLAN

Tamanho 10 12 20 16 20  

Versão  C E E M M

Diâmetro de arame 5 - 10 mm 4 - 12 mm 8 - 20 mm 6 - 16 mm 8 - 20 mm

Número de rotores 1 1 1 3 - 6/8 3 - 6/8

Comprimento de produção (máx.) 3 - 4 m 3 - 12 m 3 - 12 m 8 - 14 m 8 - 14 m

Velocidade de avançamento (máx.) 60 m/min. 140 m/min. 140 m/min. 160 m/min. 160 m/min.

- outros tamanhos disponíveis sob pedido
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Máquina de soldar armaduras
ASM

para a fabricação flexível de armações para
estacas de cravação, suportes e vigas

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• Tela tátil com tela a cores

• Alinhador para arame espiral

• Vários métodos de soldagem possíveis

• Suporte de armadura hidráulico

• Ajuste dos dados de armadura de armação e de soldagem através de programas armazenados

• Carretéis de arame espiral com ou sem motor

• Diversos diâmetros do arame longitudinal e divisões assíncronas em uma armadura

• Conexão LAN / WLAN

• Soldagem manual

• Soldagem com gás protetor, simples ou múltipla

• Soldagem de resistência

Tamanho 150  

Versão R

Diâmetro da armadura (externo) mín. 236 - 274 mm 
máx. 1.536 - 1.574 mm 
dependendo do número de arames longitudinais e combinações de arames

Número de arames longitudinais livremente configurável 

Comprimento máx. da armadura 24.000 mm

Diâmetro arame longitudinal 12 - 25 mm (opcional 12 - 32 mm)) 

Diâmetro arame espiral 6 - 12 mm (opcional 6 - 16 mm)

Passo arame espiral 20 - 250 mm 

- outros tamanhos disponíveis sob pedido
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Máquina de soldar armaduras
LSM

para a fabricação de armações redondas e quadradas
para estacas de cravação, suportes e vigas

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS Tamanho 084 150

Versão* R/S R/S

Comprimento da aresta  mín. 90 x 90 - 118 x 118 mm mín. 132 x 132 - 160 x 160 mm
da armadura máx. 613 x 613 - 641 x 641 mm máx. 1.080 x 1.080 - 1.108 x 1.108 mm

              (externo, somente tipo S) dependendo das combinações de arames

Diâmetro da armadura mín. 170 x 170 - 430 x 430 mm mín. 266 x 266 - 930 x 930 mm
(externo) máx. 866 x 866 - 910 x 910 mm máx. 1.526 x 1.526 - 1.570 x 1.570 mm

dependendo do número de arames longitudinais e combinações de arames

Número de arames divisões padrão: 6, 8, 12, 16 divisões padrão: 6, 8, 12, 16, 24

longitudinais

Comprimento da armadura 3.000 - 24.000 mm (outros comprimentos, sob consulta)

Arame longitudinal 8 - 25 mm (opcional 8 - 32 mm) 

Arame espiral 5 - 10 mm (opcional 5 - 16 mm) 

Passo arame espiral 20 - 250 mm

Potência de soldagem dependendo da versão, até 250 kVA

- Outros tamanhos e divisões de arames longitudinais, disponíveis sob consulta

• Nenhum consumo de gás de proteção e eletrodos

• Manuseamento ergonômico na parte de introdução do arame e na parte de remoção das armaduras

• Alto desempenho de soldagem e melhor qualidade da soldagem através de controle de solda eletrônico (medição precisa do

desempenho de soldagem, da pressão de contato e comprimento dos respectivos impulsos de soldagem)

• Ajuste dos dados de armadura de armação e de soldagem através de programas armazenados

• Maior variabilidade no passo  de arame espiral (também programável para fabricação de anel de suporte)

• Manuseio e programação fáceis através do uso de painel tátil e controle IPC/PLC

• Carretéis de arame espiral com e sem motor

• Ajuste dos diâmetros por meio do sistema de ajuste rápido (somente tipo R)

• Cortadoras elétricas de arame

• Ferramenta da máquina

• Conexão LAN / WLAN
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Máquina de soldar armaduras
LSM-C

para a fabricaçãode armações redondas e cônicas para
mastros, estacas de cravação, suportes e vigas

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• Nenhum consumo de gás de proteção e eletrodos

• Manuseamento ergonômico na parte de introdução do arame e na parte de remoção das armaduras

• Alto desempenho de soldagem e melhor qualidade da soldagem através de controle de solda eletrônico (medição precisa do

desempenho de soldagem, da pressão de contato e comprimento dos respectivos impulsos de soldagem)

• Ajuste dos dados de armadura de armação e de soldagem através de programas armazenados

• Flexibilidade máxima por equipagem através de ajuste rápido

• Maior variabilidade no passo de arame espiral (programável)

• Manuseio e programação fáceis através do uso de painel tátil e controle IPC/PLC

• Carretéis de arame espiral com e sem motor

• Cortadoras elétricas de arame

• Ferramenta da máquina

• Conexão LAN / WLAN

Tamanho 084 150  

Versão C C

Diâmetro da armadura (externo) máx. 840 mm máx. 1.500 mm

Número de arames longitudinais personalizado personalizado

Comprimento da armadura 3.000 - 24.000 mm (outros comprimentos, sob consulta)

Arame longitudinal 8 - 12 mm 

Arame espiral 5 - 8 mm 

Passo arame espiral 20 - 250 mm

Potência de soldagem dependendo da versão, até 160 kVA

- outros tamanhos disponíveis sob pedido

29



Máquina de soldar armaduras
RSM

para a fabricação de armações redondas e quadradas para
estacas de cravação, suportes e vigas, com ou sem cone

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• Nenhum consumo de gás de proteção e eletrodos

• Configuração manual dos diâmetros

• Fácil de usar (sem necessidade de conhecimentos de PC)

• Maior variabilidade no passo do arame espiral (produção múltipla de armaduras curtas em uma armadura longa também 

programável)

• Ajuste dos dados de armadura de armação e de soldagem através de programas armazenados

• Baixos custos operacionais e de manutenção

• Fabricação de armaduras com pontas (cone) por meio de arames longitudinais pré-dobrados

• Sistema de troca para diferentes geometrias de armadura (redonda e quadrada - apenas RSM-S)

• Carretéis de arame espiral com e sem motor

• Possibilidade de arames duplos no canto

• Travamento pneumático do arame longitudinal (somente RSM-V)

• Conexão LAN / WLAN

Tamanho 053

Versão V * S **

Comprimento da aresta mín. 92 x 92 - 118 x 118 mm mín. 92 x 92 - 118 x 118 mm
da armadura máx. 396 x 396 - 422 x 422 mm máx. 396 x 396 - 422 x 422 mm
(externo) dependendo das combinações de arames dependendo das combinações de arames

Diâmetro da armadura mín. 130 x 130 - 166 x 166 mm
(externo) máx. 560 x 560 - 596 x 596 mm

dependendo do número de arames longitudinais 
e combinações de arames

Número de arames 4 (opcional, arame duplo no canto) discos cambiáveis (4/8) (5/10) (6/12)
longitudinais

Comprimento da armadura 3.000 - 18.000 mm (outros comprimentos, sob consulta)

Arame longitudinal arame simples 10 - 20 mm (opcional 10 - 25 mm) arame simples 10 - 20 mm (opcional 10 - 25 mm)
arame duplo 10 - 12 mm (opcional 10 - 16 mm)

Arame espiral 5 - 8 mm 5 - 8 mm (opcional 5 - 10 mm)

Passo arame espiral                                                                                           20 - 200 mm

Potência de soldagem dependendo da versão, até 160 kVA
- outros tamanhos e divisões de arames longitudinais, disponíveis sob consulta ** redondo, quadrado (opcional arame duplo no canto em geometría quadrada)
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* quadrado (simples, arame duplo no canto)



Máquina de soldar armaduras
VSM-S

para a fabricação de armações redondas e quadradas
para estacas de cravação, suportes e vigas

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• Nenhum consumo de gás de proteção e eletrodos

• Taxas muito altas de produção

• Sistema de troca para diferentes geometrias de armadura (redonda, triangular, quadrada, etc.)

• Máxima flexibilidade, através da troca rápida da máquina para outras geometrias

• Ajuste dos dados de armadura e de soldagem através de programas armazenados

• Manuseio e programação fáceis através do uso de painel tátil e controle IPC/PLC

• Maior variabilidade no passo do arame espiral (produção múltipla de armaduras curtas em uma armadura longa também programável)

• Manuseamento ergonômico na parte de introdução do arame e na parte de remoção das armaduras

• Possibilidade de arames duplos no canto ou arames na aresta

• Pacotes de velocidade para uma produção e potência de soldadura mais elevadas

• Bobinador para enrolar bobinas padrão em carretéis

• Várias soluções de automação

• Conexão LAN / WLAN

Tamanho 057

Comprimento da aresta da armadura (externo) mín. 94 x  94 - 122 x 122 mm 
máx. 422 x 422 - 450 x 450 mm 
dependendo das combinações de arames 

Diâmetro da armadura (externo) mín. 132 x 132 - 172 x 172 mm
máx. 596 x 596 - 636 x 636 mm
dependendo das combinações de arames  

Número de arames longitudinais discos cambiáveis (8/4) (10/5) (12/6)  
(variável) (soluções com uso de núcleos)

Comprimento máx. da armadura 3.000 - 24.000 mm (outros comprimentos, sob consulta)

Arame longitudinal 8 - 20 mm (opcional 8 - 25 mm)

Arame espiral 5 - 8 mm

Passo arame espiral 30 - 200 mm

Potência de soldagem dependendo da versão, até 250 kVA 

- Outros tamanhos e divisões de arames longitudinais, disponíveis sob consulta
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Máquina de soldar armaduras
VSM-V

para a fabricação de armações quadradas para
estacas de cravação, suportes e vigas

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• Nenhum consumo de gás de proteção e eletrodos

• Taxas muito altas de produção

• Máxima flexibilidade, devido à equipagem rápida da máquina

• Ajuste dos dados de armadura e de soldagem através de programas armazenados

• Manuseio e programação fáceis através do uso de painel tátil e controle IPC/PLC

• Maior variabilidade no passo do arame espiral (produção múltipla de armaduras curtas em uma armadura longa também programável)

• Manuseamento ergonômico na parte de introdução do arame e na parte de remoção das armaduras

• Possibilidade de arames duplos no canto

• Pacotes de velocidade para uma produção e potência de soldadura mais elevadas

• Bobinador para enrolar bobinas padrão em carretéis

• Várias soluções de automação

• Conexão LAN / WLAN

Tamanho 053

Comprimento da aresta da armadura (externo) mín. 111 x 111 - 139 x 139 mm 
máx. 394 x 394 - 422 x 422 mm 
dependendo das combinações de arames 

Número de arames longitudinais 4 (opcional, arame duplo no canto)

Comprimento da armadura 3.000 - 24.000 mm (outros comprimentos, sob consulta)

Arame longitudinal arame simples 8 - 20 mm (opcional 8 - 25 mm)
arame duplo 8 - 12 mm (opcional 8 - 16 mm)

Arame espiral 5 - 8 mm

Passo arame espiral 30 - 200 mm

Potência de soldagem dependendo da versão, até 250 kVA 

- outros tamanhos disponíveis sob pedido

35



Soluções de automação para máquinas de soldagem de armaduras, modelos
VSM-S e VSM-V, desde simples acessórios de automação até linhas de 

produção totalmente automáticas com soluções de pulmões

VSM-S

• Sistemas de armazenamento para arames longitudinais, para pré-processamento dos arames do molho

• Sistema simplificado de troca rápida para os discos dos produtos

• Sistema de troca automatizado para os discos dos produtos

• Estação de processamento após a remoção da armadura

• Remoção automática do produto acabado, para processamento posterior

• Sistema de pulmão com posicionamento dos produtos para remoção através de guindaste

• Conectividade entre uma máquina múltipla de endireitamento e de corte de arames (DRA-M), para pré-processamento de 

arames longitudinais

VSM-V

• Conectividade entre uma máquina múltipla de endireitamento e de corte de arames (DRA-M), para pré-processamento de

arames longitudinais

• Ajuste rápido para encurtar os tempos de equipagem na mudança de diâmetro

• Ajuste totalmente automatizado de todos os sistemas relevantes, para outros tamanhos de produtos

• Integração de um dispositivo de inserção de arame longitudinal para a soldagem de um passo estreito, com curta saliência

de arame longitudinal

• Transportador de corrente como pulmão e alimentador dos arames longitudinais para a máquina (a alimentação automática

também é possível, através da máquina DRA de endireitamento de arame e de corte)

• Estação de processamento após a remoção da armadura

• Remoção automática do produto acabado, para processamento posterior

• Sistema de pulmão com posicionamento dos produtos para remoção através de guindaste
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Máquina de soldar armaduras
ISM

para a fabricação de armaduras de reforço para
indústria de canalização e tubos de concreto

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• Extremamente confiável e durável devido ao seu design estável

• Alta flexibilidade

• Mudança de dimensão através de ajuste manual

• Tolerâncias de fabricação mais estreitas para armaduras retas e precisas; compatibilidade com qualquer norma

• Custos de manutenção e de energia muito baixos

• Fácil de usar (sem necessidade de conhecimentos de PC)

• Carretéis de arame espiral, até 3 toneladas

• Rampa de desligamento com monitoramento para o carretel de arame espiral

• Deflexão de arame e postes guia de arame

• Carro de remoção de armaduras (padrão e eletro-hidráulico)

• Ferramenta da máquina 

Tamanho 140 190 250 450  

Diâmetro da armadura 220 - 1.400 mm 220 - 1.900 mm 330 - 2.500 mm 660 - 4.500 mm

Número de arames 12 12/18/24 12/18/24 36/48
longitudinais

Versão redondo (com bolsa)

Comprimento da armadura 2.000 - 3.000 mm (outros comprimentos, sob consulta) 

Arame longitudinal 5 - 10 mm

Arame espiral 5 - 12 mm

Passo arame espiral 20 - 200 mm 

Potência de soldagem dependendo da versão, até 125 kVA

- outros tamanhos disponíveis sob pedido
Negrito padrão
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Máquina de soldar armaduras
ESM

para a fabricação de armaduras de reforço para
indústria de canalização e tubos de concreto

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• Extremamente confiável e durável devido ao seu design estável

• Alta flexibilidade

• Mudança de dimensão pressionando um botão e programas de conexão para armadura interior e exterior

• Tolerâncias de fabricação mais estreitas para armaduras retas e precisas; compatibilidade com qualquer norma

• Custos de manutenção e de energia muito baixos

• Muito fácil de usar pelo painel tátil e controle IPC/PLC

• Carretéis de arame espiral com e sem motor

• Rampa de desligamento com monitoramento para o carretel de arame espiral

• Soldagem de frequência média (tecnologia inverter de 3 fases)

• Deflexão de arame e postes guia de arame

• Carro de remoção de armaduras (padrão e eletro-hidráulico)

• Ferramenta da máquina 

• Conexão LAN / WLAN

Tamanho 190 250 300 360  

Diâmetro da armadura 220 - 1.900 mm 330 - 2.500 mm 330 - 3.000 mm 330 - 3.600 mm

Número de arames 12/18/24 18/24 24/36 24/36/48
longitudinais

Versão redonda (com bolsa), armaduras duplas sequenciais

Comprimento da armadura 2.000 - 5.000 mm (outros comprimentos, sob consulta) 

Arame longitudinal 4 - 10 mm (opcional 4 - 14 mm)

Arame espiral 4 - 12 mm

Passo arame espiral 20 - 200 mm 

Potência de soldagem* dependendo da versão, até 125 kVA

-                 outros tamanhos disponíveis sob pedido
*                 padrão com controle tiristor de 2 fases
Negrito   padrão
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Máquina de soldar armaduras
BSM

para a fabricação de armaduras de reforço para
indústria de canalização e tubos de concreto

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• Extremamente confiável e durável devido ao seu design estável

• Alta produtividade e flexibilidade, custos de manutenção e de energia muito baixos

• Mudança de dimensão pressionando um botão e programas de conexão para armadura interior e exterior

• Tolerâncias de fabricação mais estreitas para armaduras retas e precisas; compatibilidade com qualquer norma

• Muito fácil de usar pelo painel tátil e controle IPC/PLC

• Carretéis de arame espiral com e sem motor, guia duplo de arame espiral, produção de armaduras cônicas

• Soldagem de frequência média (tecnologia inverter de 3 fases)

• Pacotes de serviços para serviços de soldagem e de produção mais elevados

• Cortadoras de arame de tipos diferentes (elétrico, hidráulico e automático)

• Carrinho de remoção de armadura, manual e hidráulico

• Várias soluções de automação

• Conexão LAN / WLAN

Tamanho 170 190 250 300 360 400 450 520

Diâmetro da 220 - 1.700 220 - 1.900 330 - 2.500 330 - 3.000 330 - 3.600 660 - 4.000 660 - 4.500 900 - 5.200
armadura (mm) 

Número de arames 12/18 12/18/24 18/24 24/36 24/36/48 36/48 36/48 36/48/60
longitudinais

Versão redonda (com bolsa), armaduras duplas sequenciais
oval (redonda (com bolsa), oval, formato de ovo, formato de boca, formatos especiais)

Comprimento da 2.000 - 7.000 mm (outros comprimentos, sob consulta)
armadura

Arame longitudinal 4 - 10 mm (opcional 4 - 14 mm)

Arame espiral 4 - 12 mm (opcional 4 - 16 mm)

Passo arame espiral 20 - 200 mm

Potência de soldagem* dependendo da versão, até 125 kVA

- outros tamanhos disponíveis sob pedido
* padrão com controle tiristor de 2 fases
Negrito padrão
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Máquina de soldar armaduras
BSM-ROR

para a fabricação de armaduras de reforço para indústria de canalização e tubos de concreto
produção de reforço em redondo-oval-redondo (patenteado) através do qual a otimização da 

armadura de reforço pode significar uma economia de até 50% em reforço e manuseio

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• O reforço Redondo-Oval-Redondo pode substituir um reforço duplo no tubo de concreto

• Extremamente confiável e durável devido ao seu design estável

• Alta produtividade e flexibilidade, custos de manutenção e de energia muito baixos

• Mudança de dimensão pressionando um botão e programas de conexão para armadura interior e exterior

• Tolerâncias de fabricação mais estreitas para armaduras retas e precisas; compatibilidade com qualquer norma

• Muito fácil de usar pelo painel tátil e controle IPC/PLC

• Carretéis de arame espiral com e sem motor, guia duplo de arame espiral, produção de armaduras cônicas

• Soldagem de frequência média (tecnologia inverter de 3 fases)

• Pacotes de serviços para serviços de soldagem e de produção mais elevados

• Cortadoras de arame de tipos diferentes (elétrico, hidráulico e automático)

• Carrinho de remoção de armadura, manual e hidráulico

• Várias soluções de automação

• Conexão LAN / WLAN

Tamanho 190 250 300  

Diâmetro da armadura 220 - 1.900 mm 330 - 2.500 mm 330 - 3.000 mm

Número de arames 12/18/24 12/18/24 24/36
longitudinais*

Versão redonda (com bolsa)
oval (redonda (com bolsa), oval, formato de ovo, formato de boca, formatos especiais)

Comprimento da armadura 2.000 - 3.000 mm (outros comprimentos, sob consulta) 

Arame longitudinal 4 - 10 mm

Arame espiral 4 - 12 mm

Passo arame espiral 20 - 200 mm 

Potência de soldagem* dependendo da versão, até 125 kVA

- outros tamanhos disponíveis sob pedido
* padrão com controle tiristor de 2 fases
Negrito padrão
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Automação da BSM
Soluções de automação para máquinas de soldar armaduras, modelos BSM e BSM-ROR,

desde simples acessórios de automação até linhas de produção totalmente automáticas
com soluções de pulmões, e entrega da armadura para a máquina de tubos

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

• Máquinas de endireitar e cortar arame para a produção de arames longitudinais

• Carretéis de arame espiral com e sem motor

• Guia de arame espiral múltiplo para troca rápida de arame

• Alimentação automática do arame longitudinal, com arame do molho

• Alimentação automática do arame longitudinal, com arame da bobina

• Cortadora automática para arame espiral

• Ajudas para a manipulação dos produtos fabricados, tais como carro de remoção de armaduras

• Dispositivo de remoção de armadura, para a remoção e colocação em pé da armadura 

• Dispositivos de remoção e de inserção de armaduras, para a remoção, colocação em pé , posicionamento e inserção de 

armaduras e armaduras duplas

• Soluções de pulmões para armazenamento de reserva de armaduras

• Soluções de transporte para transferir as armaduras para a máquina de tubos

• As mais variadas soluções em programas, tais como:

- Software da máquina para conexão ao Office

- Listas de produção geradas no Office

- Registro de todos os parâmetros e configurações da máquina

- Registro e backup dos dados de produção

- Solicitações de clientes
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SERVIÇO PÓS-VENDA
RETROFIT

CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA / MANUTENÇÃO

Nós levamos seus desejos a sério e queremos que você se sinta

bem atendido. Nosso competente serviço de atendimento ao

cliente também permanece disponível após o comissionamento

de suas máquinas.

Seja sobre manutenção regular, sobre nossa ampla gama de

serviços ou até mesmo um reparo rápido para evitar paralisações:

nosso serviço de ajuda on-line, nossa equipe de assistência

técnica e nossa competente rede mundial de centros de serviços,

não estão prontos para você apenas por telefone, mas também

estão rapidamente disponíveis no local, para manter sua máquina

na melhor condição de uso.

RETROFIT

• Modernizações para as gerações mais antigas das máquinas

mbk para garantir a prontidão operacional e reduzir os custos

operacionais (vários estágios de expansão possíveis)

• Opções de conversão para se adaptar às finalidades de 

operação, ampliação das áreas de aplicação e aumento da

capacidade de produção

• Modernização dos conceitos de segurança de acordo com

o mais recente estado da tecnologia

Se você quiser elevar sua máquina já antiga, a um novo nível,

ou se quiser aumentar a automação de seu fluxo de trabalho

para garantir a confiabilidade futura da produção, entre em

contato conosco. Nós sempre encontramos uma solução 

específica para cada cliente.

SERVIÇO PÓS-VENDA
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Muitos clientes da mbk estão convencidos das vantagens de

um firmar um contrato de assistência técnica / manutenção, já

na compra duma máquina.

• Alta disponibilidade e produtividade de sua máquina

• Mais lucro através de produção consistentemente alta

• Cálculo de custos simples - através da manutenção regular,

é fácil calcular os custos adicionais

• Economia através de descontos sobre peças originais e valores

de mão de obra

• Equipes de suporte técnico treinadas e altamente moti-

vadas, disponíveis ao redor do mundo, para instalação,

comissionamento, manutenção e reparo de máquinas

• Peças de reposição e de desgaste disponíveis em todo o

mundo, através de pontos de suporte descentralizados,

no menor tempo possível

• Redução de custos com o programa de peças de reposição

• Ótima cobertura de todos os fusos horários

• Conexões LAN / WLAN das máquinas (manutenção 

remota / tele-serviço), possibilidade de atualizações e 

planejamento de produção

• Treinamento do cliente na aplicação/manuseio de máquinas

• Treinamento e ajuda online diretamente ao operador

• Portal de ajuda online no site mbk



ACESSÓRIOS

Pinça de bobina
A mudança rápida e segura das bobinas é uma parte importante para uma produção sem problemas. Com pinças de
bobina mbk para diferentes diâmetros, que foram especialmente dimensionadas aos nossos carretéis de arame espiral,
é possível fazer mudanças de bobinas de forma simples e rápida. A fixação e liberação automáticas na bobina tornam
isso possível.

Máquinas de soldar topos
Se uma bobina de arame chegar ao fim, as extremidades de arame da bobina vazia e da bobina de arame cheia, podem
ser unidas por solda, usando uma máquina de solda de topo. Com isto, elimina-se o demorado processo de colocar o
novo arame na máquina.

Acessório de segurança / pacotes de cercas de proteção
Um abrangente conceito de proteção que consiste, por exemplo, em cercas de proteção com ou sem portas, barreiras
de luz de segurança, etc. está contido em todo escopo de entrega, como padrão. Para aplicações especiais e adaptações
ao layout da sua empresa, podemos oferecer pacotes especiais de segurança.

Cortadoras de arame, de tipos diferentes (elétricas, hidráulicas e automáticas)
Nós temos em nosso catálogo, cortadoras de arame para diferentes diâmetros de arames, de acordo com os tipos de
aplicação e de energia.

Máquinas de dobrar e cortar malhas
Máquinas de dobra adequadas para todos os tipos de aplicações e para os mais altos graus de exigência de desempenho,
bem como máquinas de corte de malha sob medida para suas necessidades de processamento rápido e eficiente de malhas
de aço de construção.

Dispositivos automáticos de dobrar estribos
Para a produção simples, rápida e completamente automática de quaisquer tipos de barras dobradas poligonais, anéis
e espirais de bobinas, bem como de material laminado a quente e também trefilado a frio.

Máquinas e equipamentos em torno do manuseamento e processamento de concreto.
E muito mais...
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Visite-nos no Youtube, Twitter, Google+ e LinkedIn

w w w . m b k - k i s s l e g g . d e

mbk Maschinenbau GmbH
Friedrich-List-Str. 19

88353 Kisslegg / Alemanha

Tel.  +49 7563 9131 0
Fax  +49 7563 2566

info@mbk-kisslegg.de
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