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A globalização está sendo brutalmente questionada sobre sua forma baseada em 
uma circulação intensa de bens e serviços, capitais, dados e pessoas.

A pandemia do Covid, os desafios ambientais, as tensões geopolíticas e os 
desenvolvimentos de TI influenciam o famoso “Think global, act local” no sentido 
de aumentar a descentralização e a autonomia dos agentes produtivos, que estão 
cada vez mais vinculados entre si pela crescente ligação cruzada dos sistemas de 
troca de dados que permitem a sua conexão, consistência e federação.

Mas a globalização continua, graças a sistemas de conexão remota confiáveis e 
eficientes.

A REP também evolui com o passar do 
tempo: seus produtos incorporam cada vez 
mais novas tecnologias, os serviços remotos 
estão se aprimorando e as equipes locais 
garantem a presença humana indispensável 
o mais próximo possível (no entanto, 
respeitando as boas práticas) dos usuários.

Em suma, continuamos, certamente com novos 
recursos e novas restrições, mas seguindo nosso 
caminho sem perder o rumo.

Esta nova REP News é um exemplo disso, 
esperamos que seja relevante.

2020/2021:
Ruptura ou 
continuidade?

Ed
ito

ria
l

Bruno Tabar
Presidente Diretor Geral 

REP international

Seguimos nosso 
caminho sem perder 

o rumo!



Viagem ao coração 
da rede REP

NOTÍCIAS - NOVIDADES
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A REDE REP
O ponto de vista do Diretor Comercial
Avaliação e análise do contexto

NOTÍCIAS MUNDIAIS
• Novos agentes e filiais (Alemanha, 

Brasil, China, EUA, etc.)
• Parceria Tung Yu
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Fornecedor e especialista em soluções para 
a indústria, a REP international cria, fabrica 
e comercializa injetoras verticais e horizontais 
de alta tecnologia para a moldagem da 
borracha, silicones pastosos/LSR e também 
de alguns termoplásticos.

Implantado no mercado 
mundial com sete filiais (EUA, 
Alemanha, Itália, Rússia, 
Brasil, Índia e China) e 
cerca de 30 agentes,  
o grupo conta com uma 
rede de especialistas, 
suporte local de qualidade que permite 
otimizar a produtividade e competitividade 
dos clientes. 

RÚSSIA
Apesar do confinamento, conseguimos enviar 
e entregar esta V71C L50, respeitando 
todas as medidas de segurança e garantindo 
a saúde de todos. Neste exato momento, e 
há vários meses, ela produz conectores de 
silicone de alta tensão.

NOVIDADES DA REDE

Carregamento e remessa da V71C na Rússia

A REP international, assim como o mundo 
todo, precisou enfrentar situações e contextos 
inesperados: A pandemia da COVID-19.

Nós nos adaptamos ao contexto com uma 
organização ágil, o que nos permitiu reagir 
rapidamente. Nossas entregas e remessas 
foram garantidas, várias de nossas máquinas 
conseguiram chegar ao destino e, assim, 
começar a produzir em tempo recorde. 

A presença dinâmica e mundial da REP 
já provou e continua provando seu valor 
diariamente. Esta onipresença mundial pode 
ser assegurada e garantida, com reatividade 
ideal, troca simplificada, assistência de 
qualidade e ações no local do cliente em 
todo o planeta.

PONTO DE VISTA DO DIRETOR COMERCIAL

Temos orgulho de nossa rede, a mais extensa, experiente e ativa do setor. É a base sobre a qual confiamos 
nossa proximidade e nossos serviços aos nossos clientes. Desenvolvida na década de 1970, nunca foi 

mais importante do que neste período de restrições de viagens. Está à sua disposição e gostaríamos de 
apresentar sua evolução e atividades. Obrigado a todos os homens e mulheres desta rede, no campo, por sua 

contribuição. Stéphane Demin

Mapa 
mundial 
REP

https://www.repinjection.com/list-of-affiliates
https://www.repinjection.com/list-of-affiliates
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ITÁLIA

Após a aposentadoria 
de Roberto Sandrone, 
depois de 34 anos de 
bons e leais serviços 
prestados, a função de 
Gerente Operacional e 

Comercial da REP Italiana foi assumida por 
Gianpiero Roscio. Sua função de Gerente 
do SPV foi transferida e é desempenhada 
por Fabrizio Russo. 

Obrigado e parabéns a Roberto pela carreira 
e pelos resultados obtidos! Desejamos 
a Gianpiero e Fabrizio muito sucesso e 
realização em suas novas funções.

TAILÂNDIA

A REDE ESTÁ CRESCENDO
A SCS Instruments, especializada em 
equipamentos de laboratório voltados 
principalmente para a indústria da borracha, 
possui todas as qualidades para atender 
melhor às necessidades dos clientes. A REP 
international não deixará de oferecer seu 
apoio e expertise na área de equipamentos 
de transformação da borracha, para garantir o 
sucesso desta nova colaboração.

BRASIL

NOVO GERENTE
Cumprimentamos Mauro 
Carvalho que comemora 
seu primeiro ano à frente 
da REP Injetoras de 
Borracha. Mauro é o 
novo Gerente da filial e 
integra a empresa desde 

2011 no Serviço Pós-Venda. A filial 
continua suas missões de assistência técnica 
e comercial dos produtos da REP no Brasil.

POLÔNIA

NOVO AGENTE TÉCNICO
A rede está crescendo com Apena 
Remont, um novo agente encarregado pelo 
Serviço Pós-venda e Peças de reposição. 
Esta empresa é especializada na reparação 
e manutenção de máquinas e equipamentos 
industriais há mais de 22 anos e está 
localizada em Bielsko-Biala (Polônia). 
A Apena Remont conta com o apoio da REP 
Deutschland, que também continua tratando 
dos novos projetos de máquinas na Polônia.
O desenvolvimento e a manutenção de 
competências locais sempre fizeram parte da 
política da REP e continuaremos nossos esforços 
para aumentar nossa rede e garantir um serviço 
de primeira classe em todos os lugares. 

ÍNDIA
Para aqueles que ainda não 
tiveram oportunidade de 
conhecê-lo, Ashok H.S é 
o novo Diretor de Vendas, 
Marketing e Operações.

Ele dirige a REP 
Machines Manufacturing Private Limited, 
com a colaboração da equipe local e do 
Gerente Comercial na França. A função de 

Ashok é focada 
principalmente no 
desenvolvimento 
c o m e r c i a l , 
operacional e 
no suporte ao 
cliente, para 
consolidar nossa 
presença no 
mercado indiano. 

ROMÊNIA

NOVO AGENTE COMERCIAL
A Plastics Bavaria SRL se juntou à rede 
REP international em março de 2019.  
A empresa, criada em 2003 e localizada em 
Brasov (Romênia), deve sua reputação à sua 
grande expertise no mundo de equipamentos 
e processos de moldagem por injeção.

NOVIDADES DA REDE

Treinamento de agentes poloneses com a REP Deutschland

Uma parte da equipe da REP Italiana

Treinamento técnico em nossa sede na França

VarsóVia

POLÔNIA

Bielsko-Biała

Stéphane Demin e Radu Mares

Treinamento de agentes técnicos em Corbas (França)

Portanto, é essencial oferecermos  
representação local aos nossos clientes, a 
fim de reduzir os tempos de resposta e de 
viagens entre diferentes países.

https://www.repinjection.com/list-of-affiliates
https://de.apena-remont.pl/rep/
https://www.plastics-bavaria.ro/
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Outras mudanças serão implementadas em 
breve, nosso técnico de serviço Sascha 
Zink integrará o departamento de vendas, 
na gestão de projetos e aumento da ação 
de vendas no mercado, graças à sua longa 
experiência e profundo conhecimento da 
nossa linha. 
Também temos o prazer de 
apresentar Peter Weihs, 
nosso novo Gerente do 
SPV. Peter é formado 

em engenharia 
industrial e tem 
mais de 15 anos de experiência 
comprovada em serviços pós-venda 
com vários fabricantes de máquinas e 
automação. 
Desejamos a Sascha e Peter sucesso 
e realização em suas novas funções.

ALEMANHA

A REP Deutschland tem 
o prazer de apresentar 
Maria Freisens, que 
assumiu o departamento 
de contabilidade. 

Ela sucede Bärbel Maser, 
que se aposentou e a quem gostaríamos de 
agradecer por seu trabalho e apoio!

A nova extensão e o novo showroom foram 
finalizados, eles permitem a realização de 
testes de moldes dos clientes, testes de 
materiais, assim como sessões de treinamento 
para seus operadores, suas equipes de 
manutenção e nossos funcionários, de forma 
a garantir o melhor suporte possível. 

ESTADOS UNIDOS

Jim Wirtz II comemora 
seu primeiro ano como 
presidente da REP 
Corporation, nossa filial 
nos Estados Unidos. 

Ele sucede Tim Graham, que decidiu se 
retirar da empresa. 

Jim Wirtz é CEO da filial, agora baseada na 
nova sede em Kodak, perto de Knoxville, 

Tennessee.

EUROPA 
DO NORTE

DESENVOLVI-
MENTO DA 
ÁREA

Para acompanhar o crescimento do 
mercado na América do Norte, uma 
geração totalmente nova da equipe da REP 
Corporation está à frente da filial. Derek 
Williams foi promovido a Vice-presidente 

de vendas, Josh Beachum é o novo 
Diretor do Serviço Pós-venda e Anna 
Seel, Gerente de Contabilidade.

Knoxville
Kodak

Washington D.C

Nova extensão da REP Deutschland

J-S Hole, H. Chanthabouassy e A. Kortmann 

J. Beachum, J. Wirtz, A. Seel e D. Williams

REP NA PELE!

Uma injetora REP despertou a alma 
criativa da Alliance Caoutchouc. Este 
fornecedor de produtos de borracha, 
nos ofereceu um serviço artístico durante 
a comemoração de seus 15 anos.

Showroom da REP Deutschland
No âmbito de um projeto de revitalização, a REP 
volta a desenvolver a área da Europa do Norte 
e confia ao Waldec Group sua representação 
comercial e técnica na Escandinávia, Finlândia e 
nas Repúblicas Bálticas. 

Com uma infraestrutura já engrenada na 
Estônia, Letônia e Lituânia e, claro, na 
Finlândia, o Waldec Group nos disponibiliza 
sua rede, serviços e dinamismo, com uma 
equipe rejuvenescida.

DINAMARCA

NORUEGA

SUÉCIA

FINLÂNDIA

PAÍSES 
BÁLTICOS

https://www.linkedin.com/posts/rep-international_rep-corporations-open-house-the-activity-6573173276120489984-Au3s
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1079779198887562&id=141923442673147
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CHINA

A filial URP é 
composta por uma 
equipe dinâmica 
que atua no 
mercado local e 

que também cuida das injetoras 
de grandes grupos que têm a sua 

produção localizada na China.
Ao demonstrar adaptabilidade e flexibilidade 
adequadas para os inconvenientes ligados 
ao período sanitário, a URP continuou 
fabricando e abastecendo seus clientes, sem 
interrupção. 
Durante e após a recuperação espetacular da 
economia chinesa, a demanda está cada vez 
mais direcionada para soluções complexas 
com alto valor agregado, como as oferecidas 
pela REP com sua única e inigualável linha 
CMX. 
Graças à colaboração eficiente com a matriz 
da REP França, a equipe da URP já está 
enfrentando os desafios de amanhã.

PARCERIA TUNG YU
A NOVA EXTENSÃO DA 
INDÚSTRIA 

Motivações e objetivos
Nos últimos anos, a Tung Yu teve que 
lidar com a falta de espaço para atender a 
crescente produção. Somado a isso está o 
contexto que leva muitos clientes a solicitar 
produtos cada vez mais complexos, em 
prazos relativamente curtos. 
Para alcançar esse objetivo, a Tung Yu 
montou um local de trabalho de usinagem 
e um sistema de fornecimento muito reativo, 
para poder enfrentar mais desafios no futuro. 

Novos pontos fortes 
Esta nova indústria 
está esquipada com 
um armazenamento 
automático para 
otimizar a cadeia 
logística. 

A Tung Yu também está investindo 
em vários centros de usinagem e 
adotando a Internet das Coisas (IoT) 
para enviar todos os dados para a 
nuvem. Isso permitirá dispor de dados 
em tempo real ou prever incidentes 
futuros na linha de usinagem, para 
ganhar tempo na preparação das 
matérias-primas. 
Além disso, a Tung Yu está instalando 
pontes rolantes suspensas de 
50  toneladas no local de trabalho 
existente para aumentar a capacidade 
de montagem de várias máquinas, 
incluindo máquinas grandes. 
Vantagens para o futuro 
Em termos de investimento, a Tung Yu cria 
uma capacidade de produção adicional de 
80%. O aumento da produção permitirá, 
por um lado, reduzir os prazos de fabricação 
de cada pedido e, por outro, fabricar 
máquinas muito grandes.

A visão da Tung Yu
A Tung Yu oferece assistência pré e pós-venda 
abrangente e também os melhores produtos, 
consultoria técnica, estudos de implantação 
de indústrias, consultoria em projetos 
fundamentais, atendimento rápido ao cliente 
e treinamento para os operadores dos clientes.

A Tung Yu continuará se concentrando nos 
elementos fundamentais da sua atividade, ou 
seja, inovação em tecnologia de potência, 
tecnologia térmica e tecnologia de moldagem. 
Mas, também, na orientação dos seus clientes 
para projetos conjuntos de inovação no 
desenvolvimento de tecnologias de moldagem 
e no fornecimento de soluções sofisticadas. 

A REP e a Tung Yu unem seus respectivos 
know-how há mais de 16 anos. A REP 
oferece a seus clientes a possibilidade de 
acessar as prensas de compressão Tung Yu, 
a um custo reduzido e com boa qualidade, 
contando com uma rede comercial 
e um Serviço de Pós-venda REP 
local em todo o mundo.

14 DE JULHO NO 
REINO UNIDO!

Olly, nosso agente no Reino Unido, 
comemorou a queda da Bastilha, em 
14 de julho de 2020, em respeito 
aos Frenchies. Ele diz: “Achei importante 

apoiar suas celebrações 
nacionais!”

AS MULHERES  
NA INDÚSTRIA 

Parabéns a Anna Seel, Gerente de 
Contabilidade da REP Corporation, que 
foi selecionada pela revista Rubber & 
Plastics News para participar da edição 
especial Women in Tire & Rubber. 
Leia o depoimento e a entrevista completa, 
Anna faz parte dos 60 perfis de mulheres  
em destaque!

Novo armazenamento automático

Indústria de um dos nossos clientes chineses

Nova extensão anexada à indústria existente

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6694602413787148288
https://urp-machinery.com/


OTIMIZE SEU PROCESSO!
Uma linha completa de seminários de treinamento! 

Supondo que um cliente pouco ou mal treinado ficará menos satisfeito com sua máquina ou ligará  
para o serviço pós-venda com mais frequência, a REP incentiva seus clientes a treinarem suas equipes. 

- Programa e duração adaptáveis sob demanda -

TREINAMENTO DA REP: a escolha genial!

A REP oferece vários 
ESTÁGIOS DE TREINAMENTO 

para PROJETisTAs DE MOLDE, OPERADORES, PROJETISTAS DE ESCRITÓRIOS  
DE ESTUDO, RESPONSÁVEIS DE MÉTODOS, TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, etc.

RUBBER IN MOTION

REP international | 15 rue du Dauphiné - 69964 CORbAs - FRANÇA
 : +33 (0) 4 72 21 53 53 | Fax: +33 (0) 4 72 51 22 35

* formations@repinjection.com | www.repinjection.com

Utilização/ConserVação  
e ManUtenção

assistênCia à gestão  
De proDUção

otiMização  
Do proCesso

• Utilização das injetoras: 
Familiarização com comandos e 
programação, estudo de casos específicos.
Linhas G7/G8 - G9/G10 - RT9

•  Manutenção das máquinas: 
Ferramentas de assistência para o diagnóstico, 
reparação rápida, manutenções preventivas.
Linhas G7/G8 - G9/G10

• Manutenção e evolução de linha: 
Treinamento técnico qualificado para a 
mudança de máquinas da geração N-1 
para a N.

• REP Net 4.0 
Treinamento para utilização do software 
de supervisão REP Net 4.0. 
Ferramenta complementar das injetoras 
REP para uma melhor gestão da 
produção, graças ao controle de 
estatísticas do processo (SPC). 

• Técnica de moldagem:
Qual técnica escolher?
Obter uma visão geral das possíveis 
opções de técnicas de injeção, suas 
vantagens e limitações.
• Processo e concepção de molde:
Técnica de concepção do processo e do 
molde, elementos adicionais.
• Ajuste dos parâmetros:
Otimizar/configurar o processo, iniciar 
uma nova produção. Ciclos específicos, 
correção de falhas de moldagem.

mailto:formations%40repinjection.com?subject=
https://www.repinjection.com/services/training-courses
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A REP é reconhecida pelo seu know-how e pela sua dedicação ao bom serviço, mas a sua identidade marcante é o seu autêntico sistema de 
injeção. Este conceito durável, preciso e sofisticado tem seus princípios básicos revelados aqui.

A concepção da unidade de injeção 
REP possibilita a alimentação e injeção de 
elastômeros em uma faixa de viscosidade e 
dureza sem equivalente no mercado. Este 
sistema de injeção patenteado oferece uma 
grande amplitude em termos de volumes/
pressões de injeção e a possibilidade de 
injetar até 3.000 bares. 
A centralização precisa da unidade de injeção 
no molde garante uma vedação perfeita e 
uma precisão da dosagem que asseguram a 
qualidade das peças moldadas. 

RECARREGUE SUAS BATERIAS...
 O BÁSICO

PRINCÍPIOS DE INJEÇÃO REP

Controlar a temperatura em 
todos os pontos significa 
garantir a qualidade das peças. 

Reduzir as restrições do fluxo 
de material significa evitar a 
alteração e a estagnação 
das misturas.

Poder desmontar facilmente a 
extrusora significa economia de 
tempo de limpeza.

Controlar as dilatações 
significa prolongar a vida útil.

Evitar quebra da tira de 
borracha significa evitar 
rupturas de produção.

Levar o material até a 
temperatura ideal significa 
ganhar tempo na duração 
do ciclo.

Controlar a dosagem com 
perfeição significa evitar 
perdas de materiais e 
rebarbas nas peças.

UM PRINCÍPIO COMPROVADO

UMA LINHA COMPLETA 

DEscubRA O PRincíPiO DA inJEçãO DA REP,  
gRAçAs A uM TuTORiAL AniMADO.

• Separação das funções de  
plastificação e injeção.

• Arranque e parada progressiva 
da extrusora para evitar riscos de 
quebra da tira de borracha.

• Controle rigoroso da 
temperatura em todas as fases do  
trabalho de mistura.

Os vários modelos da linha de unidades 
de injeção REP se adaptam às necessidades 
do cliente.

 Eles oferecem uma ampla  
variedade de possibilidades:

Y1000

Y2000
Y5000

Y11000
de Y125 a Y11000

ou seja, de 80 a 11.000 cm3

até 3.000 bares de pressão.

https://www.youtube.com/watch?v=2jWIHdB8uuA


REP News
13

Feedback do cliente Juntas Illinois - Argentina 

Juntas Illinois 
é uma indústria 

de juntas para motores de combustão, 
fundada em 1943, atualmente 
administrada pela 2a e 3a gerações da  
família. De Rosário, na província de Santa 
Fé, Argentina, ela vende seus produtos, 
mais de 8.500 modelos diferentes, 
para todo o país e para diversos clientes 
na América Latina. DESDE 2006, as 
antigas juntas de cortiça são moldadas 
por compressão com borracha.

“A experiência com a 
compressão não foi ruim, ela nos 
permitiu uma primeira abordagem para 
a fabricação de produtos de borracha, 
mas, com o tempo, percebemos que 
precisávamos evoluir para um processo 
muito mais estável e eficiente, por isso 
pensamos na injeção.” declara a equipe 
da Juntas Illinois.
De fato, a técnica de moldagem por 
compressão às vezes é mais difícil de 
controlar e depende muito da qualidade 
do trabalho do operador. Com a 
injeção, o tempo de ciclo é muito mais 
curto e o número de peças defeituosas 
muito reduzido.
Algumas palavras do cliente: “A 
consultoria da REP para a concepção 
dos moldes de injeção facilitou 
a implementação da mudança. 
Achávamos que levaria algum tempo 
para conceber novos moldes ou para 
nos adaptarmos aos que já tínhamos. 
O departamento técnico da REP nos 
enviou “conceitos de moldes” com os 
quais pudemos fazer os desenhos, com 
rapidez, sem problemas, realizando 
assim um excelente trabalho juntos.
Escolhemos a REP por recomendação 
de dois colegas que já possuem injetoras 
REP há mais de 20 anos. Sem dúvida, 
recomendamos a REP depois de 
constatar a confiabilidade do suporte, 

a experiência e os 
bons resultados 
obtidos.”
Para obter mais 
informações:
www.juntasillinois.com

RECARREGUE SUAS BATERIAS...
 O BÁSICO

UMA CONSAGRAÇÃO 
NA INJEÇÃO

Moldagem de juntas

Implantação interna

COMPARAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FIFO E REP

	� preCisão Da DosageM

	� Controle De teMperatUra

Princípio
FIFO 

ConClUsão Da CoMparação: 
O conceito FIFO parece ser uma boa ideia e uma solução econômica, mas, na verdade, é um 
conceito muito teórico que nunca alcançará o desempenho da REP. O princípio da REP supera 
em vários pontos, garante um tempo de ciclo reduzido e otimizado, um perfeito controle de 
precisão (sem rebarbas) e oferece uma notável capacidade para tratar materiais difíceis.

Áreas separadas para 
extrusão e injeção 

: Completamente 
independentes /  
FIFO: Integradas  
umas às outras.

Medição da 
temperatura material

: Na saída da 
extrusora /
FIFO: Controle 
impossível de realizar.

Princípio

Maior diâmetro do  
pistão

=
Precisão de  

dosagem menor

Menor diâmetro do  
pistão

=
Melhor precisão 

de dosagem

	� FlUxo De Material: preenChiMento Da CâMara De injeção

Fluxo turbulento FIFO

OU
1o           2o     3o    4o

Fluxo estável

1o          2o    3o       4o

	�  ®

A tecnologia de injeção original da REP com separação das funções de plastificação e injeção permite, 
para um volume injetado igual, um diâmetro de pistão de injeção 25% inferior à tecnologia FIFO. A 
unidade de injeção REP é, portanto, 2 vezes mais precisa do que uma unidade de injeção FIFO!

Devido à queda de pressão no porta-bico o composto aquece 
automaticamente durante a injeção, reduzindo assim o tempo de 
vulcanização. Associado ao TempInverter® e ao FillBalancer®, este princípio 
da REP permite dar um passo a frente no aumento da produtividade.

Fixação deficiente do suporte do molde 
=

Deflexão do molde superior durante a injeção
=

Rebarba no molde

Boa fixação do suporte do molde 
=

Vedação correta do molde
=

Menos rebarba no molde

	� QUaliDaDe Da Fixação Do MolDe

®

https://juntasillinois.com/en/
https://juntasillinois.com/en/
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	� S22 L25 – 22.000 kN
Injetora de borracha especial para a produção de 
bladders (bexiga de vulcanização).
Força de bloqueio: 10.000 à 22.000 kN.

	� S24 L100 – 24.000 kN
Injetora com todos os recordes! 
Concebida para a fabricação de isoladores 
de alta tensão (550 kV), ela está 
entre as maiores fabricadas pela REP.  
Permite moldar peças gigantes (até 2.600 mm 
de comprimento) em uma única etapa.

Criar um projeto adequado significa encontrar a combinação ideal que atenda às necessidades do cliente. Como um quebra-cabeça ou um 
exercício de montagem, onde todas as peças se encaixam, o conjunto de produtos da REP é rico e oferece uma ampla variedade de combinações 
possíveis. Uma linha para cada necessidade, encontre a mais conveniente para você!

PARA CADA PROJETO, 
UMA COMBINAÇÃO

NOVO MODELO H510INJETORAS ESPECIAIS REP, PERsOnALizADAs/sOb MEDiDA

O CONJUNTO DA REP 	� GAMA LEAN

A G10 Core concentra o essencial da geração 
G10. Com uma linha 
de injetoras de 160 a 
510 toneladas, padrão, 
configuradas de acordo 
com as necessidades do 
cliente!

V510 Core

	� GAMA PERFORMANCE

A G10 Extended é 
uma linha de injetoras 
de alto desempenho, 
configuráveis  conforme 
desejado, otimizadas para os processos 
mais exigentes. Essa linha de máquinas, 
padrão de 50 a 1.000 toneladas, está 
preparada para evoluir ao longo da sua vida, 
permitindo eficiência energética e aumento de 

produtividade. 
Ela oferece a 
possibilidade 
de ser equipada 
com tecnologias 
inteligentes 
4.0, processos 
bimateriais ou 
mesmo sistemas 
de automação.

V910 G10 Ex

H510 
300T

A REP responde a perguntas para as quais as técnicas clássicas não oferecem uma 
solução adequada. Uma equipe de engenheiros está à sua disposição para o estudo e 
a implementação de injetoras destinadas a aplicações especiais.

A REP adapta sua linha às necessidades do mercado! 
O novo modelo H510 combina o know-how da 

REP e a tecnologia da Tung Yu, para a 
obtenção de um resultado ainda 

mais ergonômico, preciso e 
competitivo.

S24 L100S22 L25 - Bladder

UNIDADE DE FECHAMENTO
Força de bloqueio kN 3.000
Mesas de aquecimento mm 730 x 730
Molde mínimo mm 40
Distâncias entre tabuleiros mm 850
Curso de abertura máximo mm 810
UNIDADE DE INJEÇÃO
Volume cm3 1.000
Pressão bar 2.500
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PARA CADA PROJETO, 
UMA COMBINAÇÃO

NOVA CMX

Acessível, a linha 
atende  
às necessidades 
dos processos 
tradicionais, ofere-
cendo a qualida-
de, confiabilidade 
e o desempenho 
da REP a um 
custo otimizado. V710 Core

A RT9, feita em 
colaboração com nosso 
parceiro Tung Yu, é 
resultado da aliança de 
uma unidade de injeção 
REP com a estrutura 
da Tung Yu. Constitui 
o nível básico e dá 
acesso à injeção com um 
orçamento restrito. 

Para poder oferecer outras 
alternativas, a linha da 
REP se expande com 
soluções locais, eficientes 
e econômicas.
Fabricadas na China e na 
Índia, nossas linhas G9A 
e URP são especialmente 
concebidas para o 
mercado asiático.RT9 250 S709A

A CMX substitui a geração anterior de 
injetoras com múltiplas estações, a CMS 
(Compact-Multi-Station), e é a terceira 
geração de máquinas rotativas.
4 estações, 1 injetora...
A CMX é a solução da REP para grandes 
produções com eficiência ideal. 
A execução simultânea dos processos de injeção, 
vulcanização e desmoldagem resulta em um aumento 
na produtividade de + de 90%, em comparação com 
uma injetora de estação única, e de + de 68%, em 
comparação com uma 
injetora equipada com 
kit de desmoldagem de 
p l a c a 
dupla.

Um sistema ultraflexível
• Possibilidade de ter diferentes volumes 

de injeção em cada um dos 4 moldes,
• Utilização de diferentes moldes, ou ainda 

o funcionamento com 1, 2 ou 3 moldes,
• Mudança de moldes particularmente 

rápida (10 minutos para os 4 moldes). 
• Acesso a todas as funcionalidades 4.0, 

para desempenho e gestão ideais.

UM ESPAÇO 
NECESSÁRIO 
MÍNIMO PARA UMA 
PRODUTIVIDADE MÁXIMA!

CMX2 
250T
UNIDADE DE FECHAMENTO

Estação A Estação B Estação C Estação D
Força de bloqueio kN 2.544 785 -
Mesas de aquecimento mm 630 x 500 x (65 superior/55 inferior)
Moldes: espessura mm 350
Altura da área de trabalho mm - 1.027
UNIDADE DE INJEÇÃO
Volume cm3 600 a 6.400
Pressão bar 1.500 a 2.500

CMX1 
160T

UNIDADE DE FECHAMENTO
Estação A Estação B Estação C Estação D

Força de bloqueio kN 1.540 502 -
Mesas de aquecimento mm 510 x 360 x 55
Moldes: espessura mm 300
Altura da área de trabalho mm - 897
UNIDADE DE INJEÇÃO
Volume cm3 600 a 6.400
Pressão bar 1.500 a 2.500

cMX biMATERiAL, uniDADE 
DE inJEçãO ELéTRicA, 
exClUsiViDaDes Da rep!

Modelo CMX1 Bimaterial 
160t equipado com uma segunda 

unidade de injeção elétrica, uma alternativa 
limpa e sustentável.
Uma injetora com 4 estações rotativas e 
2 unidades de injeção: Sincronização, 
versatilidade e flexibilidade garantidas! 
Produtividade aumentada mesmo com um 
processo exigente, como injeção bimaterial.

A REP é capaz de responder às  
suas demandas mais complexas. 

NEW !

Exclus
ividad

es REP

DEscubRA suAs vAnTAgEns nO víDEO! 

estação a 
Injeção

estação B e C
Vulcanização

estação D 
Desmoldagem

	� VOCÊ SABIA?

CMX, um nome em um relance
O “X” da CMX é um algarismo romano 
que corresponde ao 10 do G10 e 
representa o conceito da injetora com 
suas 4 estações de trabalho em forma 
de cruz.

	� GAMA ENTRY: SOLUÇÕES LOCALIZADAS

https://www.youtube.com/watch?v=B_ujHUtjrps&t
https://www.youtube.com/watch?v=dq4_4Qolt98
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As injetoras REP são conhecidas por serem um investimento perfeito da indústria automotiva, principalmente no setor de antivibração e de 
vedação. Mas elas também têm múltiplos usos em áreas tão variadas quanto a indústria farmacêutica, de eletrodomésticos, agricultura ou 
indústria de lazer, etc. Descubra essas aplicações especiais e a versatilidade do know-how da REP. 

IMPLEMENTAR A VERSATILIDADE 

APLICAÇÕES ESPECIAIS

	� s05

	� s16

	� s12

MÁQUINAS GRANDES COM JUNTAS PLANAS
• ergonoMia/aCesso ao MolDe: 

Mesas no sentido da largura, kits de 
desmoldagem ou mesa deslizante;

• QUaliDaDe Da Fixação: travessas 
grossas, múltiplas fixações;

• injeção De longas seções Finas:  
pressão de injeção até 3.000 bares 
e divisão de circuitos com várias 
unidades de injeção;

• proDUtiViDaDe: kits de placa dupla.

Esses tipos de máquina são adequados para 
a moldagem de peças com insertos em grande 
série, por exemplo, a moldagem de juntas de 
vedação de cárter. A REP oferece uma série 
completa e configurações modulares de acordo 
com cada necessidade e cada aplicação.

UNIDADE DE FECHAMENTO S03 S05
Força de bloqueio kN 3.000 5.000
Dimensão das mesas de aquecimento mm 1.250 x 630 1.500 x 1.000

UNIDADE DE FECHAMENTO S16 S20
Força de bloqueio kN 16.000 20.000
Dimensão das mesas de aquecimento mm 2.500 x 1.000 2.000 x 3.000

UNIDADE DE FECHAMENTO S12
Força de bloqueio kN 12.000
Dimensão das mesas de aquecimento mm 2.900 x 1.800

A REP tem uma grande experiência nesta área, onde um painel de soluções está disponível.  
O processo é exigente com as necessidades de qualidade de fixação em mesas grandes e 
o controle de injeção de pequenos volumes em comprimentos longos. Aqui estão alguns 
exemplos de soluções implementadas em função das necessidades da aplicação e do cliente.

S05 com 1 ou 2 unidades de injeção 
(750 cc a 2.000 bares)

S16 com 2 unidades de injeção Y10, 
equipada com kit de placa dupla

S12 com 4 unidades de injeção Y10, 
equipada com mesa deslizante
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Agricultura
v410 - v510
exeMplos: depenadeira, ordenhadeiras, etc.

Vedação
v710 - s03 - s05 - s06
exeMplos: juntas de cárter, juntas de 
cabeçote, hastes da válvula, membranas, 
juntas de tubo, junta de abertura, etc.

ESPECIFICIDADE 
DA V19
Sua estrutura em "pescoço 
de cisne" permite um acesso por três 
lados, algo imprescindível para todas 
as aplicações 
de soldagem de 
perfilados ou durites 
extrudados.

Ferroviário/ 
Transporte
v410 - v510 - v710 - v810
exeMplos: vedação da célula a combus-
tível, calços de trilho, etc.

Segurança/Proteção
v510 - v710
exeMplos: revestimento de botas, 
máscaras, etc.

Esporte e lazer
v410 - v510 - v710
exeMplos: disco para esportes no gelo, 
núcleo de bola de golfe, etc.

Aplicações
Médicas 
v410 - v510 - cMX1 - cMX2
exeMplos: pistão de seringa, chupetas, 
cateteres, tampas farmacêuticas, etc.

Eletricidade
v310 - v510 - cMX1 - cMX2 - s24
exeMplos: para-raios, eletrodutos, 
isoladores de todos os tamanhos, 
conectores elétricos, etc.

IMPLEMENTAR A VERSATILIDADE 

Pneumático 
v810 - v910 - s22 - s24
exeMplos: válvulas, bexiga/blader, etc.

APLICAÇÕES ESPECIAIS
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A indústria conectada já é uma realidade! Há vários anos, a REP desenvolve ferramentas ergonômicas, tecnologias interativas e participa 
do avanço da Indústria 4.0. Com o objetivo de oferecer sempre mais e se adaptar às expectativas do usuário, a inclusão da tecnologia 
digital no coração das instalações e a serviço da indústria parece ainda mais essencial e indispensável para uma produção inteligente.

A DIGITALIZAÇÃO 
A SERVIÇO DA INDÚSTRIA

CLOUD

REP

INDÚSTRIA 4.0

UMA SELEÇÃO 4.0
O pacote de software REP Pack 4.0 
traz novas tecnologias para o coração dos 
processos industriais dos clientes. 
Constituído de 14 módulos, esta seleção permite 
o monitoramento, em tempo real, e a modelização 
do local de trabalho, a centralização dos 
parâmetros do molde, cálculos de produtividade 
e análise estatística do processo, etc.

O REP Pack 4.0 oferece inúmeros benefícios 
em termos de produtividade e qualidade. 
A indústria torna-se um sistema global 
interconectado, no qual diferentes sistemas 
se comunicam permanentemente e onde a 
rastreabilidade é garantida. 

A visão do conjunto do processo industrial 
permite uma flexibilidade e uma reatividade 
maiores.

SUPERVISÃO E ALERTA 
Graças à extensão de acesso móvel: 
REP Net Web, é possível ver em tempo 
real, ou ser alertado por e-mail ou SMS, 
sobre o estado do local de trabalho e sua 
produção. 

DOCUMENTOS E 
EXPORTAÇÕES
O usuário pode consultar a documentação 
ou seus próprios arquivos de produção em 
formato PDF diretamente na IHM graças ao 
REP PressDoc e ao REP ProdDoc. 
REP USB, permite exportar via USB os 
parâmetros e dados relativos ao processo de 
moldagem (lista de falhas, cópias, etc.).

O REP NET 4.0
O REP Net 4.0 é um software capaz 
de conectar as injetoras a uma estação de 
centralização de dados. 
Software fácil de usar que funciona com 
Windows, ele controla, em tempo real, 
a qualidade do processo, centraliza as 
configurações dos moldes e garante o 
acompanhamento do plano de produção. 

IHM

ERP/
MES

MATRIZ

MÓVEL
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CLOUD

REP

INDÚSTRIA

CONFIGURAÇÃO PERSONALIZÁVEL
Para adaptar melhor a instalação, a situação e as necessidades do cliente, é possível 
configurar em rede. Podemos destacar alguns exemplos de configurações:
• Com a comunicação clássica entre injetoras e uma IHM,
• Com a comunicação entre injetoras e várias IHMs,
• Com a opção de distribuição entre vários locais de trabalho,
• Conexão com redes de terceiros, com possibilidade de comunicação, para as novas 

máquinas, entre ERP/MES e a injetora, comunicação, para qualquer geração de 
injetora, entre ERP/MES e REP Net 4.0.

ACOMPANHAMENTO EM 
TEMPO REAL 
Gestão do status da produção e 
antecipação das alterações de série

Conceito CIM 
(Computer Integrated Manufacturing): 
Supervisão e coordenação das operações 
e dos fluxos de produção para gerenciar o 
funcionamento e a disponibilidade das máquinas. 
O módulo de comunicação OPC- UA permite 
a comunicação com os sistemas de gestão (ERP 
ou MES) da empresa.

Monitoramento da conformidade do processo

Acompanhamento em tempo real 

Modelização do local de trabalho

Regulagens centralizadas

RASTREABILIDADE
Garantia permanente de estabilidade 
e produção

Conceito SPC 
(Statistical Process Control): 
Registro das instruções, medidas e 
supervisão da estabilidade e conformidade 
dos processos. Controle estatístico dos 
processos/desvio padrão/informações de 
ciclos/curvas, etc.

REGULAGENS CENTRALIZADAS
Flexibilidade do local de trabalho

A base de regulagem de processos permite 
transferir as regulagens e alterar facilmente os 
tipos de produção entre as máquinas.

Os diretórios de moldes e receitas registram 
e restauram todos os parâmetros do processo 
diretamente da injetora.

IHM
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Iniciar um projeto, manter um conjunto de injetoras, otimizar o desempenho de suas equipes e de suas injetoras, transferir equipamentos e dados com 
sucesso, cada um desses requisitos espera uma resposta concreta, condicionando o sucesso dos seus projetos. Para cumprir essas missões, a REP 
acompanha você durante todo o ciclo de vida de uma máquina. Os Serviços REP desenvolveram soluções poderosas e inovadoras e assistência 
operacional para garantir uma vida útil prolongada dos equipamentos. Valor agregado real com pessoal qualificado e ferramentas de última geração.

VIDA LONGA PARA AS MÁQUINAS REP!

ELABORAÇÃO DO PROJETO 

O acompanhamento da REP é oferecido 
desde o início da concepção do projeto, 
com consultoria, estudos e testes iniciais. 
A primeira etapa é conhecer, com o cliente, 
todas as soluções possíveis e disponíveis. 
Este primeiro contato gera discussões e 
questionamentos que permitem desenvolver 
e estabelecer especificações sofisticadas e 
personalizadas, que servirão de orientação 
para todo o projeto. 

SERVIÇO 4.0

Cronologia de acompanhamento dos Serviços REP

Age na personalização 
de parâmetros, ciclos 
específicos dos 
usuários e funções 
da máquina, seus 
equipamentos e 
opções fundamentais 
à mão.

Movable traverse ejectors in

Movable traverse ejectors out

Fixed traverse ejectors in

Fixed traverse ejectors out

Manual operation

Delay‐time

Press opening
Press opening

Press closing

Press closing

Movable traverse ejectors in

Guard closing

Guard closing

Guard opening

Guard opening

Clamping block in 
and Clamping

1.5 3.532 2.5

Vacuum pulling

Compressed air

Movable traverse ejectors out

Delay‐time
2.5s

Curing

Unclamping and 
clamping block out

Movable traverse ejectors in

Movable traverse ejectors out

Fixed traverse ejectors in

Fixed traverse ejectors out

Manual operation

Delay‐time

Press opening
Press opening

Press closing

Press closing

Movable traverse ejectors in

Guard closing

Guard closing

Guard opening

Guard opening

Clamping block in 
and Clamping

1.5 3.532 2.5

Vacuum pulling

Compressed air

Movable traverse ejectors out

Delay‐time
2.5s

Curing

Unclamping and 
clamping block out

Possibilidade de concluir a instalação com 
periféricos ou ferramentas adicionais, com um 
sistema de automação, por exemplo.

EQUIPAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO E 
FORNECIMENTO 

A continuação do projeto é articulada com a 
definição de opções e ajustes personalizados. 
A finalização dos sistemas desenvolvidos 
é realizada para a obtenção da máxima 
rentabilidade do processo. 

Da definição da 
necessidade, passando 
pelo desenvolvimento 
do conceito, até a 
prototipagem das 

peças, um especialista 
da REP age e molda, junto 

ao cliente, o projeto de que 
ele precisa. Graças a várias discussões, 
consultorias, realização de testes de  
materiais e estudos de moldes, o projeto 
preliminar toma forma e se materializa.

Matthieu WOLFF, Gerente de processo.

A ferramenta REP CostAdvisor modela os custos 
de produção e calcula o preço de revenda de 
uma peça produzida. Ela também pode simular 
vários cenários de produção para ter todas as 
cartas nas mãos e escolher a solução ideal.

ELABORAÇÃO 
DO PROJETO

EQUIPAMENTO
DESENVOLVIMENTO
 E FORNECIMENTO

ELABORAÇÃO DO PROJETO

TESTE DE MATERIAL

ESTUDOS  
DE MOLDE

PROTOTIPAGEM

PERSONALIZAÇÃO

DESENVOLVIMENTO 
DE FERRAMENTAS/
PERIFÉRICOS

SISTEMAS
FUNDA-
MENTAIS

CONFIGURAÇÃO
 E OTIMIZAÇÃO

LOGÍSTICA
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Permite uma conexão 
remota à tela da máquina, à 
manipulação da interface e 
a atualizações. Este suporte 
pode ser usado pelo 
Serviço Pós-venda (SPV) 
da REP e pelo cliente para 

assistência remota entre as indústrias.

Incorpora monitoramento remoto, a fim de 
detectar eventuais desvios o quanto antes, 
programar ações 
de manutenção 
preventiva e auxiliar 
no diagnóstico de 
falhas. 

Medição do consumo instantâneo das injetoras 
e registro da energia por ciclo, peça, hora, dia 
ou produção. 
Permite ajuste 
e aumento 
da eficiência 
energética.

Power

Active (W)

Reactive (VAR)

Apparent (VA)

Previous cycle 
energy

Total energy In the automatic mode

Reset date 2016 / 09/ 15
10:06:22

RESET

Nr of cycles

=

=

=

+

+

+

20

8

24

27

14

30

900

450

1006

800

320

862

Outside the
 automatic mode

100

130

144

33

“Nestes tempos difíceis, 
em que as viagens de 
negócios estão restritas, 
ou mesmo impossíveis, 
as equipes locais da rede 

REP, estabelecidas o mais 
próximo possível dos nossos 

clientes, puderam continuar 
agindo e fornecendo suporte eficaz."

Sylvain MAUGENDRE, Gerente do SPV.

Production Monitoring 

Motionless

< 60

60 - 100

100 - 200

>250Motion

Motion Pressure (bar)Production

O�-cycle

Cycle
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50 %50 % 100 %

Status Monitoring

Thermocouples injection control unit

Thermocouples control closing unit

Sequential control

Hydraulic temperature control

25%

Export
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50 %50 % 100 %
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Thermocouples injection control unit
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MODERNIZAÇÃO E ACESSO AO 4.0

Os quadros elétricos G6, G7 e G8, e mais 
particularmente suas placas eletrônicas, 
podem precisar ser trocadas, temos um 
grande estoque de placas disponíveis 
para substituí-las quando for necessário. 

Às vezes, esta opção não é a mais 
adequada, por isso oferecemos a 
modernização da injetora com um 
novo quadro elétrico G10 Core. 

Esta alternativa evolutiva 
confiável permite a diferenciação 
e mais competitividade com uma 
solução padrão produtiva, na 
geração G10 e acesso completo 
à conectividade 4.0. 

V57 readaptado

Os módulos envolvidos nesta fase:

O FUNCIONAMENTO   
DOS EQUIPAMENTOS
A instalação, montagem e testes finais são 
realizados nas instalações do cliente, incluindo 
também treinamento operacional.
Para otimizar e garantir um bom início de 
atividade, é sempre recomendável participar 
de treinamentos da REP, de acordo com suas 
necessidades.

FUNCIONAMENTO 
DOS EQUIPAMENTOS

VIDA ÚTIL 
PROLONGADA E 
MELHORADA

INSTALAÇÃO

ARRANQUE

TREINAMENTOS

ASSISTÊNCIA 
REMOTA

REPARAÇÃO 
NO LOCAL 
DO CLIENTE

CONTRATO DE 
MANUTENÇÃO

FORNECIMENTO 
DE PEÇAS DE 
REPOSIÇÃO

MELHORIA DA 
ASSISTÊNCIA E 
DA EXPERTISE

READAPTAÇÃO

RECONDICIONAMENTO

KIT DE 
SUBSTITUIÇÃO 
DE PEÇAS 
OBSOLETAS
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A indústria de amanhã será ainda mais autônoma, flexível, criativa, poderosa, inteligente? Várias suposições podem ser feitas, mas uma coisa é 
certa: você pode tornar sua indústria mais ergonômica e incomparavelmente eficiente hoje. A série de soluções automatizadas da REP pode ser 
implementada para várias necessidades. Vamos encontrar a solução ideal para vOcê.

Aplicação de agente desmoldador

Desequilíbrio  
entre cavidades

SOLUÇÕES AUTOMATIZADAS REP

 A INDÚSTRIA DE AMANHÃ

INTRODUÇÃO À AUTOMAÇÃO

Uma descoberta 
passo a passo
A área de automação é 

ampla e várias possibilidades 
de equipamentos são 

viáveis. Para um resultado 
eficaz, você deve encontrar aquela que 
melhor se adapta às suas especificações 
técnicas e à sua situação.
• Definir o objetivo a ser alcançado e 

direcionar as principais missões. Para 
começar o projeto sobre bases sólidas, é 
necessário determinar a intenção principal, 
se ela está relacionada à redução do custo 
operacional? Redução do tempo de 
ciclo? Melhoria da qualidade das peças 
acabadas? etc.

•  Analisar a situação atual de 
produção. Para entender melhor e 
medir os resultados após a mudança 
para a automação, é importante  
reavaliar o processo de fabricação e os 
métodos de trabalho atuais.

• Definir qual é o grau de complexidade 
previsto? E a parcela do investimento 
geral em questão no projeto.

Como você poderá ver, as possibilidades 
de automação de uma produção são 
infinitas. Não deixe de entrar em 
contato conosco para obter um melhor 
acompanhamento para o seu projeto!

Sylvain RIVET, Encarregado de projetos,  
estudos e testes/Especialista em processos.

Faça a si mesmo as perguntas corretas
Após o estabelecimento da linha orientadora 
do projeto, podemos olhar para as diferentes 
opções de que dispomos e focar na operação 
sobre a qual o sistema de automação agirá. 

	� cARREgAMEnTO DO insERTO

Quais são as tolerâncias do inserto? 
Qual é o seu material? Seu peso? 
Restrições relativas à adesão ou preparação? 
Resistência a temperaturas altas? Em qual área 
do molde o inserto é carregado? Como é 
fornecido (material a granel, armazenamento, 
placas de pré-posicionamento, etc.)? 
Quando a operação pode ser feita?

	� RETiRADA DAs PEçAs

Qual é a força de ejeção necessária? Qual 
é o material utilizado (natureza/dureza)? 
Onde as peças moldadas devem ser retiradas 
(a granel, em um transportador, posição 
ordenada, etc.)?

	� DEvOLuçãO DE PEçAs

A peça precisa de 
uma etapa adicional 
de acabamento, 
rebarbamento? Uma 
verificação de conformidade (verificação 
visual/dimensional)?

	� RETiRADA DE REsíDuOs E DEscARTEs

O que acontece com os restos de material, 
núcleos e outros resíduos? Seria possível 
considerar uma solução com BCR para 
facilitar sua desmoldagem?

	� LiMPEzA DO MOLDE

Quais são as necessidades específicas para 
meu uso e aplicação? Qual área do molde 
deve ser limpa? Com que frequência? 
Um sistema de escovas seria adequado?

	� OuTRAs quEsTõEs POssívEis

O uso de um desmoldante é considerado/
necessário? Com que frequência? 
O desempenho do molde está em seu máximo 
(desequilíbrio entre 
cavidades, regularidade, 
rebarba, etc.)?

Antes

Depois
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Não hesite em entrar em contato conosco  
para todos os seus projetos. 

Podemos acompanhá-
lo e orientá-lo na 
melhor escolha, 
de acordo com as 
suas necessidades e 
especificações.

Célula robotizada/Cobots
A área de automação industrial é ampla e 
várias possibilidades de equipamentos são 
viáveis. Para obter um resultado eficaz, basta 
encontrar aquela que melhor se adapta à sua 
situação.

Carregador de insertos
Além das soluções totalmente automatizadas, existem outros sistemas mais simples 
e mais baratos para facilitar algumas operações.
Equipamentos desenvolvidos para melhorar a 
produtividade e a ergonomia durante o manuseio de 
cargas pesadas. 
Este dispositivo de carregamento auxilia na colocação 
e no posicionamento de insertos em todas as 
cavidades do molde. 

Manipulação rápida e utilização 
intuitiva graças à alavanca de 
comando e ao eixo 
remoto orientado 
pelo operador.

Kit de desmoldagem
Um dos possíveis equipamentos para 
automatizar a produção (em injetoras verticais) 
é o kit de desmoldagem. Ele é eficiente, pois 
permite, dentre outras coisas, um ganho 
geral de tempo durante o ciclo. 
Esses kits são universais, robustos  
e escaláveis, podem ser equipados 
com escovas para limpeza das placas 
de cavidades e dispositivos que 
permitem a utilização 
de moldes de 
placas duplas para a 
desmoldagem de peças 
paralelamente.

Carregador de insertos

QUAIS OPÇÕES PARA MINHA INJETORA? sOLuçõEs AuTOMáTicAs/sEMiAuTOMáTicAs/AssisTiDAs, etc.

AssisTiR à DEMOnsTRAçãO 
V510 - Robô de manutenção

Sistema de escovas nas horizontais
Escovas ajustáveis  em injetoras horizontais, 
em função do espaço entre os dois  
semimoldes. Elas 
podem ser usadas 
a cada ciclo para 
limpar as superfícies 
do molde e promover 
a desmoldagem das 
peças obtidas.

AssisTiR AO víDEO

CARACTERÍSTICAS 
Capacidade de carregamento kg 30
Curso vertical mm 450

EXEMPLOs DE POssívEis insTALAçõEs:
• Kit traseiro superior com bateria de ejeção 

e sistema de retirada dos canais;
• Kit dianteiro inferior de placas duplas 

assíncrona/sincronizada;
• Sistem com abertura de garras em um 

kit frontal inferior;
• Inserção de uma bateria de ejeção 

pelo kit dianteiro inferior.
• Etc.

Mais demonstrações e 
exemplos de realizações 
na próxima página!

Kit traseiroV79 Kit dianteiro completo

Robô que permite a desmoldagem das peças

https://www.youtube.com/watch?v=p2Roo8aLowk
https://www.youtube.com/watch?v=_3-PYH1_aC0
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CaraCterístiCas  
Da peça aCaBaDa

• Dimensões do inserto: 
290 x 160 mm 
(espessura 0,1 mm)

• Sobremoldagem da vedação
• Espessura da junta: 0,5 mm
• Volume LSR da junta: 3,1 cc

• Aço inoxidável específico para aplicações de 
células a combustível.

V410 50CC lsr - céLuLA AuTOMATizADA

Esta aplicação de moldagem de juntas 
para células de combustível LSR destaca 
um conceito de automação padronizado, 
facilmente configurável e adaptável a vários 
outros processos sofisticados e exigentes.
Sua configuração de alta tecnologia oferece 
moldagem Flashless, sem rebarbas nem 
defeitos, e uma fixação perfeita e uniforme 
em toda a superfície. O resultado obtido 
comprova a precisão e a exatidão de uma 
injeção notável. V410 50cc LSR

Visão da câmera de controle visual

ZOOM EM ALGUMAS APLICAÇÕES

 Anel BS com inserto de metal
V39 Y04 - céLuLA AuTOMATizADA

Produção totalmente automática e otimizada 
com uma junta anelar e inserto de metal 
(anel BS).
Automação completa graças à intervenção do 
robô ABB em todas as etapas da produção:
• Carregamento dos insertos (alimentador 

vibratório)
• Estação de desmoldagem: abertura dos 

moldes, controle visual (verificação da 

presença de peças e da retirada dos 
canais) e ejeção das peças moldadas.

• Estação de troca dos dois moldes.
• Estação de devolução: operação 

de acabamento, rebarbas, 
obtenção de peças acabadas.

AssisTiR à DEMOnsTRAçãO DE 
MOLDAgEM nEsTE víDEO 

 Junta de tubo
V710 Y50 - KiT TRAsEiRO suPERiOR

Fabricação de juntas de tubos (DN50 e 
DN110), em EPDM (elastômero especial) 
utilizando um kit especificamente 
concebido para a desmoldagem 
automática das juntas.

Translação elétrica dos núcleos para 
trás e rotação simultânea das duas 
bandejas, permitindo a desmoldagem 
sequencial das juntas de tubos.

Esta célula é 100% automatizada e 
robotizada. Equipada com o conceito “Plug 
& Automate”, a instalação oferece grande 
flexibilidade e simplificação. Sua configuração 
permite um funcionamento automático, 
graças à ação do braço robótico durante as 
várias fases de fabricação: 

• Carregamento do inserto
• Ativação da superfície moldada por plasma
• Desmoldagem e recebimento da peça
• Controle visual de conformidade

cOnTROLEs REALizADOs Aqui: 
Presença de 4 núcleos de injeção;
Presença de 8 respiradouros;
Colocação uniforme e contínua da junta.

AssisTiR à 
DEMOnsTRAçãO DE 
MOLDAgEM nO víDEO

Recebimento das peças acabadas

Estação de desmoldagem 
e de troca de moldes

V710 
com Kit

 Junta para células de combustível

https://www.youtube.com/watch?v=zZtwiX6F-tA
https://youtu.be/XT29354eYG8
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INOVAÇÕES  
E AVANÇOS  
TECNOLÓGICOS
• Prensa elétrica de compostos
• Unidades de injeção gigantes

ESTUDO DO LRCCP
FillBalancer®: eficiência confirmada

NOSSOS PARCEIROS

Explorar outros 
horizontes

PARCERIAS - DEPOIMENTOS
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PARCERIA TUNG YU

Com o desejo de atualização e desenvolvimento evolutivo ajustado às necessidades dos clientes e da sociedade, nosso parceiro histórico de 
Taiwan, Tung Yu, está lançando inovações. Visando a limpeza e o impacto ambiental, foi fabricada uma linha de prensas totalmente elétricas, 
com energia e funcionamento 100% verdes. Para oferecer um panorama de opções cada vez mais amplo e adaptado, vejamos as proezas das 
prensas com grande capacidade e alto potencial. 

TYC-30-E-PCDTYC-50-E-PCD

INOVAÇÕES E  
AVANÇOS TECNOLÓGICOS

A PRENSA DE COMPOSTOS TOTALMENTE ELÉTRICA E QUE EcOnOMizA EnERgiA

Um novo mercado sustentável
A Tung Yu fornece excelentes máquinas de 
moldagem por compressão de alta precisão 
e baixo consumo de energia para ambientes 
de energia verde.

Funcionamento “verde”
Além do seu próprio sistema de acionamento 
hidráulico, a Tung Yu também fez progressos 
significativos na área de máquinas de 
moldagem por compressão totalmente 
elétricas com energia verde. 
Graças à substituição da unidade hidráulica 
tradicional por um servomotor equipado com 
um mecanismo de acionamento por parafuso, 
é possível fazer uma economia de energia 
significativa e reduzir as emissões de carbono.

Características técnicas
O chassi principal da máquina adota 
mecanismo de acionamento por parafuso 
com controle preciso da distância de 
desgaseificação. Ele reduz a perda de 
pressão e mostra uma melhoria na eficiência 
da produção. 

Este sistema de energia verde totalmente 
elétrico se destaca na moldagem de 
microcomponentes eletrônicos. 

Sem óleo hidráulico, nem poluição, o que 
torna esta injetora ideal para facilitar a 
manutenção da limpeza no local de trabalho.

Economia 
de energia

Baixo 
nível  
de ruído

Baixa 
necessidade de 

manutenção

Economia 
de água

DEscubRA MAis EM 
WWW.tUngYU.CoM
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DEPOIMENTO DO CLIENTE
A empresa 
ACPM é 
especializada 
na moldagem de peças técnicas industriais 
em termoplásticos ou termoendurecíveis 
por injeção, compressão e transferência 
por compressão.
Ela produz, desde a década de 1950, 
pequenas e médias séries de peças 
técnicas destinadas principalmente 
aos setores elétrico, eletrônico, 
automotivo, ferroviário, aeronáutico, 
industrial e de conectores. A ACPM 
é um agente francês fundamental 
nessas tecnologias e processos. 
“Nossa parceria com a REP existe há 
mais de 10 anos; eles nos acompanham 
na elaboração de prensas de compressão 
para a transformação desses produtos.” 

A ACPM transforma mais de 
cinquenta materiais diferentes, 
que vão de plásticos “básicos” 
aos termoplásticos mais técnicos, 
incluindo vários termoplásticos 
compostos, assim como de fontes 
orgânicas e biodegradáveis.

Confiante na sua expertise, a ACPM 
também pode acompanhar seus clientes 
na substituição de materiais com 
testes para selecionar o produto mais 
adequado para determinadas restrições. 

“Fizemos um bom número de testes 
com nossos clientes, o que nos 
permitiu desenvolver know-how e 
expertise nesta área.” 

Oficina de produção ACPM
RT9-800 L25 Y8500

Y11000

L30

UNIDADES DE INJEÇÃO GIGANTES REP

Agora, a linha RT9 faz parte do mercado 
mundial de prensas de moldagem por injeção 
de borracha, com uma linha padrão de 
150 a 500 toneladas e unidades de injeção 
de 1 a 5 litros de capacidade. Os clientes 
reconhecem o desempenho dessas injetoras 
resistentes e começaram a pedir mais... 
Vários pedidos repetidas vezes confirmaram 
a robustez da concepção da linha RT9. Uma 
mudança da RT9 400 para 500, e agora 
para 800 toneladas, foi iniciada nos últimos 
anos. As injetoras grandes continuaram sendo 
desenvolvidas e, em 2019, entraram no 
catálogo como injetoras padrão. 

Para fazer frente à evolução da unidade de 
fechamento, unidades injetoras maiores se 
tornaram indispensáveis. A expertise da REP 
na criação de unidades de injeção gigantes 
(até 100 litros) se tornou um ativo valioso. 
Timidamente começamos com uma unidade 
de injeção horizontal de 8.500 cm3 na 
primeira injetora RT9 de 800 toneladas. 
Depois, a indústria automobilística entrou 
em ação, a RT9 800 começou a cruzar o 
o c e a n o para os Estados 
U n i d o s , as unidades de 
injeção se multiplicaram e se 

desenvolveram. 

Dos 8.500 cm3 originais, passamos para 
a popular unidade de 11 litros e depois 
para a enorme versão de 25 litros, que 
foi recentemente complementada com uma 
gigantesca unidade de injeção de 30 litros.
Desde o início, todas as unidades de 
injeção da linha RT9 foram criadas na 
França - grandes unidades de injeção não 
são exceção - a precisão no processo de 
usinagem e montagem é essencial. Essas 
unidades gigantes são enviadas para nosso 
parceiro Tung Yu, que as monta nas injetoras 
para realizar o processo final de testes e de 
resistência. 
Os desenvolvimentos não pararam por aí. 
Um cilindro de preenchimento de 30 l 
foi adaptado à unidade de injeção L30, 
kits dianteiros para acomodar placas de 
molde superdimensionadas e desmoldar 
peças das múltiplas placas de molde em 
diferentes ângulos, acesso dianteiro e traseiro 
melhorado, etc. 
Com uma linha de injetoras de 150 a  
800 toneladas, volumes de injeção 
de 400 cm3 a 30 litros, pressões de 

injeção específicas de até 
3.000  bares e capacidade 
de processar a mais ampla 
linha de compostos de 
borracha e silicone, a linha 

RT9 deixou a sua marca 
no mercado atual 
e apresenta grande 
potencial.

http://www.ac-pm.fr/acpm/fr/7584-accueil.html
http://www.ac-pm.fr/acpm/fr/7584-accueil.html
http://www.ac-pm.fr/acpm/fr/7584-accueil.html
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FILLBALANCER® VALIDADO PELO LRCCP

FILLBALANCER®

EFICÁCIA CONFIRMADA

O LRCCP (Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques, Laboratório Francês de Pesquisa e Controle de 
Borracha e Plásticos) é especializado em pesquisa, controle e expertise em borrachas e polímeros há mais de 75 anos. Para destacar sua expertise, 
o LRCCP e a REP trabalharam juntos em um estudo de caso focado na eficiência da tecnologia e no impacto da solução FillBalancer®.

O LRCCP EM RESUMO

Há mais de 75 anos, o LRCCP (Laboratoire 
de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc 
et des Plastiques, Laboratório Francês de 
Pesquisa e Controle de Borracha e Plásticos) 
se especializou em pesquisa, controle e 
expertise em borrachas e polímeros.
Ele dispõe de uma vasta gama de serviços 
personalizados e desenvolveu áreas de 
competências que permitem agir e responder 
às diversas necessidades das empresas que 
produzem/utilizam materiais ou peças de 
borracha ou polímeros.

Observe que...
Durante a injeção de um elastômero em um 
molde, a temperatura não é uniforme em 
todo o volume, especialmente dentro dos 
canais de alimentação. De fato, é visível 
um aquecimento nas paredes, isso pode ser 
explicado de duas maneiras. 

Primeiramente, o aquecimento do material 
devido ao cisalhamento. Nas paredes, a 
velocidade é zero e aumenta à medida que 
nos aproximamos do centro. O cisalhamento 
é a diferença de velocidade entre as camadas 
de material que induz atrito entre elas e, 
portanto, aquecimento. É possível constatar 
no perfil de velocidade da figura a seguir que 
essa diferença é muito importante nas paredes 
e quase nula no centro do fluxo de material.

Perfil de velocidade de um elastômero  
em um cilindro e cisalhamento induzido

Em segundo lugar, o molde é aquecido a uma 
determinada temperatura, de modo que as 
paredes do molde fiquem mais quentes do 
que o material, o que induz um aquecimento 
adicional do material por condução no nível 
das paredes. 

Essas diferenças de temperatura e velocidade 
levam a uma importante heterogeneidade da 
temperatura do material durante a injeção. 

O problema é ainda mais importante para 
moldes com cavidades múltiplas, conforme 
ilustrado na Figura 2 abaixo. Pelo fato 
de o fluxo quente estar nas paredes do 
duto de alimentação, quando o fluxo se 
separa em dois, o material quente enche 
preferencialmente uma parte das cavidades 
do molde, enquanto o material mais frio 
enche a outra metade. Obtemos então uma 
heterogeneidade de preenchimento. 

Desequilíbrio de temperatura entre as diferentes 
partes de um molde com múltiplas cavidades

Este fenômeno é bem conhecido na indústria 
e existem, no mercado, tecnologias para 
limitar essas falhas de injeção. 
O princípio dessa 
tecnologia é 
homogeneizar o fluxo 
por uma sucessão de 
mudanças na direção 
do material dentro 
dos canais. 

OBJETO DO ESTUDO 
O estudo em colaboração com o 
LRCCP teve como objetivo estudar 
algumas falhas de implementação e, 
principalmente, o desequilíbrio dos 
moldes com múltiplas cavidades. Esta 
análise foi realizada com base em um 
molde cedido pela empresa REP e com 
a tecnologia FillBalancer®, esta última 
permitindo melhorar o preenchimento 
das cavidades e reduzir o tempo de 
vulcanização de peças grossas. Tecnologia FillBalancer®

Borracha 
velocidade

Cisalhamento 
induzido
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A presença da tecnologia FillBalancer® 
oferecida pela REP permitiria, portanto: 
• Equilibrar o preenchimento das cavidades, 

possibilitando a obtenção de peças com 
variações de massa menos significativas e, 
ao mesmo tempo, limitar os problemas de 
rebarbas. 

• Reduzir o tempo de cozimento das peças e 
aumentar a produtividade. 

MISTURAS ESTUDADAS
No nosso caso, foram realizadas quatro 
fórmulas. Elas contêm uma fração de volume 
idêntica ao N990 negro ou de sulfato de 
bário. De fato, como a densidade do sulfato 
de bário é muito alta em comparação com a dos 
negros de carbono, não é possível substituí-los 
em proporções idênticas de massa. 

Formulação das misturas FKM

MOLDAGEM DE TESTE
Com o objetivo de realizar este estudo de 
detecção de falhas durante a implementação 
por injeção, a empresa REP disponibilizou 
ao LRCCP um molde equipado com a 
tecnologia FillBalancer®, que permite avaliar o 
desequilíbrio das cavidades. Este molde com 
duas posições permite a injeção de quatro 
coxins na configuração “clássica” ou quatro 
coxins na configuração “FillBalancer®”.
Na prática, esta tecnologia permite equilibrar 
as cavidades e reduzir o tempo de cozimento 
das peças, principalmente no que diz respeito 
às peças grossas. 

O molde na configuração “clássica” apresenta 
um canal de alimentação dividido em dois 
ramos, eles próprios novamente subdivididos 
em dois para alimentar os quatro coxins.

O molde na configuração “FillBalancer®” 
inclui barreiras físicas nos canais permitindo 
uma reorientação do fluxo, conforme 
mostrado na figura acima.

SIMULAÇÃO SIGMASOFT
Ao analisar os resultados obtidos no 
SIGMASOFT, é possível constatar que as 
quatro cavidades desta configuração não são 
preenchidas simultaneamente.
Trata-se de um problema comumente 
encontrado na indústria durante a utilização de 
moldes com múltiplas cavidades. Na verdade, 
devido à reologia, existem gradientes de 
velocidade dentro nos canais de alimentação 
e, portanto, gradientes de temperatura 
gerados por contatos mais ou menos longos 
com as paredes do molde. Assim, o fluxo de 
material tenderá a se dividir preferencialmente 
na junção de dois canais. Embora a distância 
a ser percorrida pelo fluxo seja a mesma para 
todas as cavidades, esse fenômeno leva a um 
preenchimento mais rápido de algumas cavidades.
No caso da configuração “FillBalancer®”, é 
possível constatar que as quatro cavidades são 
preenchidas simultaneamente. Este exemplo 
permite destacar um dos argumentos da tecnologia 
que permite equilibrar o preenchimento de 
moldes com múltiplas cavidades.

Preenchimento de cavidades no Sigmasoft: Canais 
“clássicos” à esquerda e “FillBalancer®” à direita 

TESTES EM CONDIÇÕES 
REAIS NA INJEÇÃO
Para observar a correlação entre a simulação 
e a realidade, foram realizados testes de 
validação nas injetoras do LRCCP com o 
molde de coxins da REP nas configurações 
“clássica” e “FillBalancer®”.
Durante os testes na injetora, as peças foram 
pesadas durante preenchimentos incompletos, 
a fim de verificar o equilíbrio de cada um dos 
sistemas de alimentação. 

Para FKMs, as variações de massa na 
alimentação clássica variam entre 14 e 
22%, enquanto caem entre 2,5 e 5% na 
alimentação do FillBalancer®.

Variação de peso em um mesmo  
molde com preenchimento incompleto

Evolução do tempo de vulcanização  
com e sem FillBalancer®

A homogeneidade durante a fase de 
preenchimento é verificada com o sistema 
FillBalancer®. A redução do tempo de 
reticulação também é verificada.

CONCLUSÕES
Este estudo sobre o molde REP permitiu 
verificar o impacto de dois sistemas diferentes 
de alimentação tradicional e avançado 
(sistema FillBalancer®) na homogeneidade 
do preenchimento, e também na redução 
do tempo de reticulação durante o uso da 
alimentação do FillBalancer®.

O estudo mostra claramente um melhor 
equilíbrio do molde FillBalancer® em 
relação ao molde “tradicional”, o bloqueio 
tecnológico do equilíbrio das cavidades de 
um molde pode, portanto, ser parcialmente 
corrigido pelo sistema FillBalancer®.

INGREDIENTE P757  
negro

P457  
negro

P757  
claro

P457  
claro FUNÇÃO

FKM P757 100 - 100 -
Elastômeros

FKM P457 - 100 - 100
N990 30 30 - -

CargasSulfato  
de bário - - 72 72

MgO 3 3 3 3 Absorvedor de ácido
Luperox 

101XL45 1,5 1,5 1,5 1,5 Agente de 
reticulaçãoDIAK 7 4 4 4 4

Geometria 
de canais 
“clássica”

Geometria 
de canais 
“FillBalancer®”

P757N P457N P757C P457C

20%

15%

10%

5%

0%

25% Clássico
50% Clássico
75% Clássico

25% FillBalancer®
50% FillBalancer®
75% FillBalancer®

REFERÊNCIA P757N P457N P757C P457C
Alimentação clássica

Tempo de vulcanização 
a 150 °C Sigmasoft 30'55" 29'05" 13'03" 18'33"

Alimentação do FillBalancer®

Tempo de vulcanização  
a 150 °C Sigmasoft

28'56" 
(-6,5%)

26'45" 
(-8,2%)

10'49" 
(-17%)

17'02" 
(-8,1%)

Redator do estudo:
Stéphane DELAUNAY
Encarregado de projetos no  
LRCCP - Polo de Inovação  
e Observação Científica



REP E SEUS PARCEIROS

LRCCP 
Laboratoire de recherches et de contrôle du caoutchouc et des plastiques 
60 rue Auber • 94408 Vitry-sur-Seine Cedex • France
Tél. : +33 (0)  1 49 60 57 57 • Fax : +33 (0)  1 49 60 70 66

commercial@lrccp.com 
www.lrccp.com LRCCP : un organisme du Centre Français du Caoutchouc et des Polymères
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DIRECTEUR GÉNÉRAL

Christian CALECA
Tél : +33 (0)1 49 60 57 57
christian.caleca@lecaoutchouc.com

DIRECTEUR R&D

Patrick HEUILLET
Tél : +33 (0)1 49 60 57 69
heuillet@lrccp.com

RESPONSABLE COMMERCIAL

Fabien BAJARD
Tél : +33 (0)6 45 81 24 91
bajard@lrccp.com

L’équipe du LRCCP

Laboratoire  
de recherches  
et de contrôle  
du caoutchouc  
et des plastiques

V O T R E  P A R T E N A I R E  P O L Y M È R E  
P O U R  C O N C E V O I R ,  M A Î T R I S E R  E T  I N N O V E R

 A i de  à  l a  concep t i on

 P rév i s i on  de  du rée  de  v i e

 Ass i s t ance  t echn ique  e t  expe r t i se

 Éco -app roche  p rodu i t s  ma té r i aux

LRCCP

Le LRCCP est 
membre fondateur  
du réseau européen 
des laboratoires  
du caoutchouc

38 employés
Chiffre d’affaires : 4 millions d’e (études privées)
R & D : 1 million d’e
Institut Carnot Cetim
Certification : ISO 9001 version 2015, 
Accréditation :  Cofrac Essais selon le référentiel ISO 17025
Portée : essais gaz et caractérisation des élastomères pour l’industrie aérospatiale
Agréments : Airbus, EDF, Framatome, Safran
Partenaires : Cetim, Elastopôle, BNAE…

Chiffres clés

LRCCP: órgão do Centre Français du Caoutchouc et des Polymères

SEU POLÍMERO PARCEIRO  
PARA CONCEBER,  DOMINAR E INOVAR

FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, PROPRIEDADES DE USO
BORRACHA E INTERFACES
MECÂNICA, SIMULAÇÃO, DURABILIDADE
AMBIENTE

ASSISTÊNCIA NA CONCEPÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXPERTISE
EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL
RECICLAGEM, PRODUTOS DE FONTE ORGÂNICA

SNCP | Cetim | FDCA | etc.

Nossos temas 
de pesquisa

Financiamento 
de estudos 
de P&D

Nossos serviços 
particulares 
Obtenha as competências e expertise do LRCCP

Uma gama completa 
de serviços para a 
indústria
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Software de simulação 3D 
www.sigmasoft.de

SIMULAÇÃO DE ESCOAMENTO

Polo de competitividade francês 
dedicado a borrachas, plásticos e 
compostos.
www.elastopole.com
www.polymeris.fr

Associação francesa
www.aficep.com

PARCEIROS DA REDE

Célula automatizada
www.mecatheil.fr

AUTOMATIZAÇÃO

Otimização de sistemas de 
escoamento 
www.beaumontinc.com

FILLBALANCER®

Projetista de moldes alemão
www.weasystec.de

Projetista de moldes italiano
www.tecnistamp.it

Projetista de moldes francês
www.dixence.eu

Projetista de moldes francês
www.sdc-moule.fr

Projetista de moldes canadense
www.akromold.com

Projetista de moldes americano
www.acmold.com

PROJETISTAS DE MOLDES

E MUITO MAIS...

Líder mundial em máquinas de 
compressão
www.tungyu.com

PARCEIROS LÍDERES EM  
SUA ÁREA 

Nosso lema: adaptação a todos os 
tipos de aplicações.

A REP é seu integrador fundamental 
sempre à mão, qualquer que seja o 
tipo de solução, graças a um extenso 
catálogo de soluções e a uma rede 
de parceiros experientes, todos 
especialistas em suas áreas. 

REP E SEUS PARCEIROS

https://www.repinjection.com/our-company/partners
http://www.tecnistamp.it


www.repinjection.com

REP international
15 rue du Dauphiné 
69964 CORBAS

França

Tel. : +33 (0) 4 72 21 53 53
Fax : +33 (0) 4 72 51 22 35
**  commercial@repinjection.com

Brasil
REP Injetoras de Borracha
Rua do Glicério, 102  
Jardim Cumbica 
07180-150 Guarulhos - SP

 : +55 11 4125 7950
Fax: +55 11 4125 6525

China 
URP
No.58 Hehua Road,
LANGFANG ETDZ, Hebei province

 : +86 316 6079075 

rússia
REP Материалы и Технологии

111397, г. Москва,
Зеленый проспект, д. 20,
этаж 7, пом. 1, ком. 23.

/Fax: +7 (495) 708 4486

ínDia
REP Machines Manufacturing Private Limited
Plot No. 112, 4th Road, Jigani Industrial 
Area, II Phase, Anekal Taluk,
BANGALORE, Karnataka - 562106

 : 00919845390426
repindia@repinjection.com

itália
REP Italiana
Via Galileo Ferraris 16/18
10040 DRUENTO (TO)

 : +39 (0) 11 42 42 154
Fax: +39 (0) 11 42 40 207

aleManha
REP Deutschland
Sauergasse 5-7
69483 WALD-MICHELBACH

 : +49 (0) 6207 9408.0
Fax: +49 (0) 6207 9408 29

estaDos UniDos
REP Corporation 
310 Katom Drive
KODAK, Tennessee 37764

 : +1 847 697 7210
Fax: +1 847 697 6829
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https://www.linkedin.com/company/rep-international/
https://www.youtube.com/c/RepinjectionG10/videos

