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Arames Tubulares
Arames Tubulares para Soldagem Manual ou Automatizada

Produtos com alta taxa de deposição e elevado rendimento;
Ligas especialmente formuladas para aplicações especí�cas de revestimento ou
uniões.

ARAMES TUBULARES
AUTO PROTEGIDO

EC 3035
Descrição: Desenvolvido para reconstruções e revestimentos de proteção
antidesgaste em peças submetidas à compressão.
Aplicações: Rodas de pontes rolantes, pinos e rolos inferiores de caçambas, rodas
de vagonetes, sapatas de esteiras, rodas de bucket-wheel, roda guia e eixos de
dragas.
Dureza: 37 HRc

EC 3110
Descrição: Desenvolvido para reconstruções, uniões e revestimentos de proteção
antidesgaste TeroCote em peças submetidas à compressão.
Aplicações: Rodas de ponte rolante, pinos de caçamba, sapatas de esteira e eixos de
dragas.
Dureza: 30 HRc no 2º passe de solda

AN 3205
Descrição: Deposita um aço de alta liga contendo Cr/Mn com elevada resistência a
choques, pressões e abrasão moderada.
Aplicações: Rodas de pontes rolantes, cilindros trituradores, trilhos, trevos de
alongas, almofada e reconstrução de peças.
Dureza: 20 HRc no 2º passe de solda
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Dureza: 20 HRc no 2º passe de solda.

AN 3220
Descrição: Para recuperação de peças fundidas em aços 14% manganês ou para
revestimentos de aços carbono, alta ou baixa liga, para se obter uma superfície com
alta resistência ao desgaste por ação combinada de impacto e pressão.
Aplicações: Revestimentos protetores em: martelos, cilindros e rolos trituradores,
rodas de pontes rolantes, britadores, dentes de caçambas, etc.
Dureza: 180 HB (como soldado)| 45 HRc ( endurecido em trabalho)

AN 3227
Descrição: Para recuperação de peças fundidas em aços 14% Mn com formulação
especial contendo Manganês, Cromo, Níquel e Molibdênio ou para revestimento de
aços carbono, alta e baixa liga, para se obter uma superfície com alta resistência ao
desgaste por ação combinada de impacto e pressão.
Aplicações: Martelos, cilindros e rolos trituradores, rodas de pontes rolantes,
britadores, dentes de caçamba, etc.
Dureza: 180 HB (como soldado) | 45 HRc ( endurecido em trabalho)

AN 3965
Descrição: Desenvolvido para revestimentos antidesgaste em peças submetidas a
abrasão/erosão severa em temperaturas elevadas.
Aplicações: Revestimento antidesgaste preventivo e corretivo contra abrasão/erosão
em temperaturas de até 700º. Revestimento de martelos, facas de desfibradores,
placas e discos de desfibradores.
Dureza: 60-65 HRc

AN 4601 Hard
Descrição: Deposita uma liga resistente ao desgaste de peças submetidas à abrasão,
pressão e choques moderados.
Aplicações: Cones de britadores, martelos britadores, barras britadoras, rolos
britadores, moinho de rolos, rotor de bomba de draga e helicoides transportadores.
Dureza:

AN 4617
Descrição: Eletrodo microtubular isento de escória especialmente desenvolvido para
Usinas de Açúcar & Álcool e Destilarias para aplicações preventivas em frisos de
cilindros de moenda.
Aplicações: Revestimento preventivo da lateral do friso e base para aplicação do
picote em moendas.
Dureza: 50 HRc no 2º passe de solda em aço SAE 1020; 36 HRc em ferro fundido

AN 4666
Descrição: Depósito com estrutura de carbonetos complexos - Carbonetos de Cr, Nb
e B e com alto teor de Carbono. Resistência à abrasão / erosão e à temperaturas de
até 650 °C.
Aplicações: Revestimento antidesgaste preventivo e corretivo em martelos, rolos de
moagem, moinhos, quebrador de sínter, helicoides, transportadores e dentes de
carregadeiras.
Dureza: 62 HRc

AN 4670
Descrição: Depósito com estrutura hipereutética com Carbonetos de Cromo e alto
teor de Carbono. Resistência à abrasão/choque e erosão.
Aplicações: Revestimento antidesgaste preventivo e corretivo contra a abrasão,
revestimento de martelos, moinhos, base e lateral de moendas, rolos de moagem,
helicoides transportadores e peças da indústria agrícola.
Dureza: 58 HRc

AN 4923 Ti
Descrição: Depósito constituído de partículas finas, extremamente duras,
homogeneamente distribuídas em uma matriz com alta tenacidade.
Aplicações: Martelos, placas de britadores, dentes, bordas de caçamba e pás
carregadoras, lâminas de scrappers, carcaças de bombas.
Dureza: 58 HRc

AN 690
Descrição: Deposita um aço alto teor de cromo e níquel com elevada resistência à

http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/an-3220.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/an-3227.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/an-3965.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/an-4601-hard.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/an-4617.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/an-4666.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/an-4670.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/an-4923-ti.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/an-690.pdf


17/08/2020 Consumíveis de soldagem Eutectic Castolin - Arames Tubulares

www.eutectic.com.br/consumiveis-soldagem-arames-tubulares.html 3/4

Veja também:

Consumíveis de Soldagem:

Eletrodos Revestidos
Arames MIG
Varetas TIG
Ligas de Brasagem

Consumíveis de Metalização

Descrição: Deposita um aço alto teor de cromo e níquel com elevada resistência à
corrosão, cavitação e ao atrito metal-metal.
Aplicações: Máquinas de terraplanagem, lâminas de caçamba e caçambas. Almofada
em aços de difícil soldabilidade.
Dureza:

SugarTec TUB Hard
Descrição: Arame tubular autoprotegido especialmente projetado para aplicação de
"chapiscos" em camisas de moenda.
Aplicações: Chapiscos em camisas de moenda
Dureza: 57 HRc

PROTEGIDO COM GÁS

EC DO 2021
Descrição: Arame tubular tipo rutílico para soldagem de aços comuns de baixo e
médio teor de carbono.
Aplicações: Soldagem estrutural e construção pesada.
Resistência à tração: 550 MPa

EC 4871 S E 71-T1
Descrição: Eletrodo contínuo com alta resistência à tração. Segue a Norma AWS A
5.20 E 71/T1 
Aplicações: Fabricação de máquinas e estruturas, tanques, flanges e tubos de
caldeira.
Resistência à tração: 570 MPa

EC 4881 E 81-T1 Ni 1
Descrição: Eletrodo contínuo com alta resistência à tração. Segue a Norma AWS
A5.20 E 81-T1Ni 1.
Aplicações: Fabricação de máquinas e estruturas, tanques, flanges e tubos de
caldeira.
Resistência à tração: 590 MPa

EC 4881 Ni2
Descrição: Arame tubular contendo 2,5% de Ni para soldagem de aços de baixa e
média resistência onde a alta tenacidade é necessária. Atende a norma AWS A5.36 –
E81T1-Ni2
Aplicações: Eletrodo rutílico com excelentes características de soldabilidade,
soldagem em todas as posições.
Resistência à tração 606 MPa

EnDOtec DO*12
Descrição: Desenvolvida para revestimentos de peças submetidas ao desgaste por

b ã i t t it t l t l b tid lt õ

- Está interessado em obter um orçamento de consumíveis de soldagem com arames
tubulares? Clique aqui.
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• Copyright 2017 - Todos os direitos reservados - Design by Pedro Kitta/Eutectic do Brasil Ltda.
Contatos: Indaiatuba: 019 3113-2800 - Belo Horizonte: 031 2191-4988
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