STAUFF Line Portefólio de produtos e serviços

As empresas do grupo STAUFF desenvolvem, produzem e
comercializam componentes de tubos e componentes de
sistemas e de recipientes para o segmento da engenharia
mecânica e da manutenção industrial.
As áreas de aplicação comuns incluem, além do sistema
hidráulico móvel e fixo, a construção de veículos comerciais
e especiais e o setor da engenharia de tráfego e de energia.
Também na indústria marinha, do petróleo e do gás, bem
como na tecnologia de processo, alimentar e química são
utilizados produtos e soluções STAUFF.

A atual gama de produtos da STAUFF é composta por cerca
de 40 000 componentes padrão em dez grupos de produtos,
bem como por uma vasta variedade de soluções especiais e
de sistema que são produzidas de acordo com as especificações dos clientes ou que têm como base desenvolvimentos
internos do grupo.

Com sucursais em 18 países e uma extensa rede de
representantes comerciais é garantida uma elevada taxa de
presença no mercado, bem como níveis máximos de disponibilidade e de competências de serviços no local.

Todos os produtos STAUFF são submetidos a extensas verificações, com base nas normas e diretivas em vigor, e estão
em conformidade com os elevados padrões do sistema de
gestão interno. Além disso, para muitos artigos existem ainda
certificados, certificações e liberações de institutos, empresas
e prestadores de serviços internacionais, que certificam, de
forma independente, a qualidade e o desempenho.

Gestão da qualidade – ISO 9001:2015
Gestão ambiental lSO – 14001:2015
Gestão da segurança no trabalho – OHSAS 18001:2007
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STAUFF India Pvt. Ltd.
Tel.: +91 20 66 20 2466
sales@stauffindia.com

STAUFF Corporation (NZ) Ltd.
Tel.: +64 9 271 48 12
sales@stauff.co.nz

STAUFF Vietnam Ltd.
Tel.: +84 8 3948 1041
sales@stauff.com.vn
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POLÓNIA

STAUFF Ireland
Tel.: +44 28 92 60 69 00
sales@stauffireland.com

STAUFF Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 58 660 11 60
sales@stauff.pl

Sede em Werdohl-Ehrenfeld
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl
Tel.: +49 2392 91 60
Fax: +49 2392 91 61 60
E-mail: sales@stauff.com

Centro logístico Neuenrade-Küntrop

Centro de produção Plettenberg-Ohle

Os produtos e serviços STAUFF estão mundialmente disponíveis, através de sucursais e uma
extensa rede de representantes comerciais e
de produção autorizados, presentes em todas
as importantes regiões industriais.
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Componentes
Vasto e variado programa de componentes uniformizados
e originais STAUFF para a fixação e união de tubos rígidas
e flexíveis no segmento dos sistemas hidráulicos móveis e
fixos, bem como outras áreas de aplicação:

Braçadeiras STAUFF
Componentes e sistemas para a fixação de tubos, mangueiras, cabos e outras peças

Acoplamentos rápidos VOSWINKEL
Acoplamentos de encaixe, acoplamentos de rosca e multiacoplamentos para a união e separação manual de tubos hidráulicas

STAUFF Connect
Uniões roscadas de tubos métricas e acessórios segundo
ISO e DIN; máquinas, ferramentas e dispositivos de montagem

Válvulas STAUFF
Válvulas de esfera e válvulas reguladoras de vazão de acionamento manual para a redução e o bloqueio das correntes de
fluidos

Flanges STAUFF
Conexões flangeadas de quatro furos, compostas por uma
ou várias peças, segundo ISO e SAE; flanges de bombas de
engrenagem
Valvularia para mangueiras VOSWINKEL
Bocais de mangueiras e casquilhos de pressão para todos os
tipos de mangueiras convencionais nos sistemas hidráulicos

Os produtos STAUFF são fabricados e fornecidos num nível
de qualidade elevado e uniforme.
Assim, grande parte do programa é fornecida, de série,
em aço e muitos outros componentes opcionalmente com
o revestimento de superfícies Stauff de alta qualidade em
zinco/níquel.
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STAUFF Test
Acoplamentos de medição, mangueiras de medição e acessórios
para a monitorização da pressão, purga do ar de sistemas e
recolha de amostras

Sistemas

Serviços

Produção e pré-montagem de sistemas de tubos e módulos prontos a
instalar e segundo as especificações e necessidades dos clientes:

Vasta oferta de serviços completos que oferecem um valor
acrescentado real ao cliente:

Tubos curvados
§ Tubos de precisão, sem costuras, em aço normal (Zistaplex®, Zista® Seal, galvanizado, fosfatado, sem qualquer
tratamento), aço inoxidável e outros materiais especiais
§ Grande variedade de diâmetros e espessuras dos tubos
§ Preparação perfeita dos tubos durante o corte, eliminação
de rebarba e limpeza; precisão de dobra automatizada
§ Limpeza de tubos instalados, de modo a cumprir níveis de
limpeza específicos e predefinidos
§ Tamponamento e proteção de extremidades de tubos

Preparação dos tubos
§ Montagem de anéis de corte
§ Rebordeamento e conformação das extremidades de tubos
§ Soldar
§ Pré-montagem de outros componentes de sistema (braçadeiras, flanges, válvulas de esfera, distribuidores, etc.)
§ Combinação de vários tubos, formando módulos complexos
§ Vedar e proteger as uniões roscadas e outros tipos de
conexões

Mangueiras confecionadas
§ Todos os tipos de mangueiras utilizados nos sistemas hidráulicos
§ Valvularia para mangueiras com proteção contra rutura/
arrancamento
§ Preparação perfeita das mangueiras durante o corte, torneamento e limpeza
§ Verificações segundo as especificações dos clientes ou de
acordo com as normas em vigor
§ Limpeza de mangueiras instaladas, de modo a cumprir níveis
de limpeza específicos e predefinidos
§ Tamponamento e proteção da valvularia para mangueiras

Consultoria
§ Aconselhamento e desenvolvimento de aplicação independente
§ Apoio ativo na escolha dos componentes mais indicados,
tendo sempre em consideração os vários critérios técnicos
e económicos
§ Análise e otimização de sistemas e módulos existentes e
novos
§ Formações de montagem no local

Encomenda e fornecimento
§ Utilização de modelos e soluções de encomenda personalizadas (p. ex. loja online e Electronic Data Interchange)
§ Utilização de modelos de fornecimento personalizados (p.
ex. desde o armazenamento de artigos personalizados, o
sistema de logística Kanban até à entrega em tempo útil de
componentes, sistemas, módulos e conjuntos completos em
portadores de carga especiais, para as linhas de montagem
do cliente ou do respetivo subfornecedor)

§ Planos e volumes de fornecimento otimizados
§ Unidades de embalagem individuais
§ Identificação e marcação dos componentes, embalagens e

portadores de cargas, segundo as especificações do cliente

Produções especiais
Segundo as especificações dos clientes ou desenvolvimentos
internos próprios – desde a fase de protótipos até à produção
em série
Superfície em zinco/níquel STAUFF
Estruturação das camadas
Selagem
Passivação
Zinco/níquel
Aço

Este assegura uma proteção anticorrosiva de confiança,
que – mesmo após o transporte, transformação e montagem
dos componentes – vai muito além dos padrões de mercado
atuais e que preenche todos os requisitos legais em vigor.

As nossas competências –
As suas vantagens

As nossas competências –
As suas vantagens

As nossas competências –
As suas vantagens

§ Fornecimento de todos os componentes de tubos pelo
mesmo fornecedor
§ Redução dos custos na aquisição dos produtos, graças
à redução da quantidade de fornecedores e junção das
diversas encomendas e fornecimentos de mercadorias

§ Redução dos processos de encomenda dos clientes e
redução de stocks de componentes
§ Aumento dos níveis de eficiência graças à redução dos
tempos de montagem
§ Aumento da segurança de montagem através da prevenção
de erros de montagem
§ Transição das responsabilidades, por conexão, para um
único fabricante

§ Aumento da performance das máquinas e instalações
§ Otimização dos fluxos dos materiais
§ Valor acrescentado graças à redução dos custos totais
§ Mundialmente disponível na mesma qualidade de
produtos e de serviço, através das sucursais STAUFF e
uma vasta rede de parceiros de distribuição e de sistemas
autorizados
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§ Unidades de embalagem individuais
§ Identificação e marcação dos componentes, embalagens e

portadores de cargas, segundo as especificações do cliente

Produções especiais
Segundo as especificações dos clientes ou desenvolvimentos
internos próprios – desde a fase de protótipos até à produção
em série
Superfície em zinco/níquel STAUFF
Estruturação das camadas
Selagem
Passivação
Zinco/níquel
Aço

Este assegura uma proteção anticorrosiva de confiança,
que – mesmo após o transporte, transformação e montagem
dos componentes – vai muito além dos padrões de mercado
atuais e que preenche todos os requisitos legais em vigor.

As nossas competências –
As suas vantagens

As nossas competências –
As suas vantagens

As nossas competências –
As suas vantagens

§ F ornecimento de todos os componentes de tubos pelo
mesmo fornecedor
§R
 edução dos custos na aquisição dos produtos, graças
à redução da quantidade de fornecedores e junção das
diversas encomendas e fornecimentos de mercadorias

§ Redução dos processos de encomenda dos clientes e
redução de stocks de componentes
§ Aumento dos níveis de eficiência graças à redução dos
tempos de montagem
§ Aumento da segurança de montagem através da prevenção
de erros de montagem
§ Transição das responsabilidades, por conexão, para um
único fabricante

§ Aumento da performance das máquinas e instalações
§ Otimização dos fluxos dos materiais
§ Valor acrescentado graças à redução dos custos totais
§ Mundialmente disponível na mesma qualidade de
produtos e de serviço, através das sucursais STAUFF e
uma vasta rede de parceiros de distribuição e de sistemas
autorizados
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As empresas do grupo STAUFF desenvolvem, produzem e
comercializam componentes de tubos e componentes de
sistemas e de recipientes para o segmento da engenharia
mecânica e da manutenção industrial.
As áreas de aplicação comuns incluem, além do sistema
hidráulico móvel e fixo, a construção de veículos comerciais
e especiais e o setor da engenharia de tráfego e de energia.
Também na indústria marinha, do petróleo e do gás, bem
como na tecnologia de processo, alimentar e química são
utilizados produtos e soluções STAUFF.

A atual gama de produtos da STAUFF é composta por cerca
de 40 000 componentes padrão em dez grupos de produtos,
bem como por uma vasta variedade de soluções especiais e
de sistema que são produzidas de acordo com as especificações dos clientes ou que têm como base desenvolvimentos
internos do grupo.

Com sucursais em 18 países e uma extensa rede de
representantes comerciais é garantida uma elevada taxa de
presença no mercado, bem como níveis máximos de disponibilidade e de competências de serviços no local.

Todos os produtos STAUFF são submetidos a extensas verificações, com base nas normas e diretivas em vigor, e estão
em conformidade com os elevados padrões do sistema de
gestão interno. Além disso, para muitos artigos existem ainda
certificados, certificações e liberações de institutos, empresas
e prestadores de serviços internacionais, que certificam, de
forma independente, a qualidade e o desempenho.

Gestão da qualidade – ISO 9001:2015
Gestão ambiental lSO – 14001:2015
Gestão da segurança no trabalho – OHSAS 18001:2007

Componentes

Sistemas
ALEMANHA

AUSTRÁLIA

ITÁLIA

RÚSSIA

STAUFF Corporation Pty Ltd
Tel.: +61 2 4271 9000
sales@stauff.com.au

STAUFF Italia S.r.l.
Tel.: +39 031 65 84 94
sales@stauffireland.com

STAUFF LLC
Tel.: +7 495 276 16 50
sales@stauff.ru

BRASIL

CANADÁ

TAILÂNDIA

STAUFF Brasil Ltda.
Tel.: +55 11 47 72 72 00
stauff@stauffbrasil.com

STAUFF Canada Ltd.
Tel.: +1 416 282 46 08
sales@stauffcanada.com

STAUFF (Thailand) Co., Ltd.
Tel.: +66 2 721 73 23
sales@stauff.co.th

CHINA

COREIA

ESTADOS UNIDOS

STAUFF China
Tel.: +86 21 68 18 70 00
info@stauff.com.cn

STAUFF Korea Ltd.
Tel.: +82 51 266 66 66
info@stauff.co.kr

STAUFF Corporation
Tel.: +1 201 444 78 00
sales@stauffusa.com

FRANÇA

MALÁSIA

REINO UNIDO

Informações de contacto detalhadas podem
ser consultadas em

STAUFF S.A.S.
Tel.: +33 2 54 50 55 50
direction@stauffsa.com

STAUFF South East Asia Sdn Bhd
Tel.: +60 3 5637 7888
sales@stauff.com.my

STAUFF UK Ltd.
Tel.: +44 114 251 85 18
sales@stauff.co.uk

www.stauff.com

ÍNDIA

NOVA ZELÂNDIA

VIETNAME

STAUFF India Pvt. Ltd.
Tel.: +91 20 66 20 2466
sales@stauffindia.com

STAUFF Corporation (NZ) Ltd.
Tel.: +64 9 271 48 12
sales@stauff.co.nz

STAUFF Vietnam Ltd.
Tel.: +84 8 3948 1041
sales@stauff.com.vn

IRLANDA

POLÓNIA

STAUFF Ireland
Tel.: +44 28 92 60 69 00
sales@stauffireland.com

STAUFF Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 58 660 11 60
sales@stauff.pl

Sede em Werdohl-Ehrenfeld
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl
Tel.: +49 2392 91 60
Fax: +49 2392 91 61 60
E-mail: sales@stauff.com

Centro logístico Neuenrade-Küntrop

Centro de produção Plettenberg-Ohle

Os produtos e serviços STAUFF estão mundialmente disponíveis, através de sucursais e uma
extensa rede de representantes comerciais e
de produção autorizados, presentes em todas
as importantes regiões industriais.

VOSWINKEL Meinerzhagen
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