
TES  GOLAS SOLDADAS JUNTAS TES COM SOLDURA (BRAZING) CORTE SEM REBARBA E ENDFORMING SOLUÇÕES PORTÁTEIS

Máquina de colarinhos transportável, 
tanto para utilização em fábrica como 
no local. Pode ser equipada com uma 
mesa de medição para um posicio-
namento axial e radial controlado e 
preciso dos furos do colarinho.

 — Tamanho máximo do colarinho: 
114,3 mm (4”)

 — Tamanho máximo do tubo de  
passagem: 323,9 mm (12”)

T-115

Máquina de colarinhos potente 
para tubos Standard ou versão  
HD para tubos pesados até (tabela)
SCH 40. Você pode fazer colares 
em tubos com espessura de 
parede de até 12,7 mm (0,5”).

 — Max. tamanho do colar: 168,3 
mm (6”) ou 219,1 mm (8”)

 —  Max. dimensão do tubo de  
passagem: 550 mm (20”) Diam.

TEC-150 HD

Máquina de colarinhos automáticos 
para a produção de coletores. Inclui 
uma mesa de alimentação com 
comando de 1 ou 2 eixos.

 — Dimensões do colarinho:  
21,3-114,3 mm ( ½-4”)

 — Tubos de diâmetro:  
33,7-219 mm (1-8”)

SEC-100 TBC

É um sistema de colarinhos 
poderoso e competitivo para tubos/ 
e navais de grande dimensão. O tra-
balho pode ser feito por apenas um 
operador. Compatível com a maior 
parte dos materiais maleáveis.

 — Dimensões do colarinho:  
21,3–508 mm (¾” – 20”)

 — Dimensões tubo ramal principal: 
273 – ilimitado

PLUS-500

Unidade de colarinho automática 
para produzir colarinhos únicos para 
soldadura da junção de tubos retos 
e curvos. O método T-DRILL de 
colarinho é adequado para cobre, 
alumínio, aço carbono, aço inoxidável, 
latão e outros materiais maleáveis. 

 — Tamanho do colarinho: 
 6-54 mm (¼”–2 1/8”)

 — Dimensões dos tubos ramal  
principal: 8-108 mm

S-54

Melhora a eficiência de produção 
ao adicionar a mesa de alimentação 
automática (AFT) à S-54 o 
coletor pode ser processado 
automaticamente. A mesa de 
alimentação manual (MFT) permite 
um posicionamento rápido do tubo 
para o operador.

S-54 Mesas de alimen-
tação AFT & MFT 

Centro de ramificação de tubo 
(TBC) para produção automática de 
coletores. A unidade amovível S-54 
providencia o melhor uso do espaço.

S-54 TBC

Unidade de corte elétrica PND-54
Dispositivo com fonte de 
alimentação pneumática para corte 
e ondear o tubo do ramo termina 
para uma brasagem mais fácil. O 
resultado é uma ligação espectável 
para soldadura com as melhores
características de fluxo possível.

 — Tamanhos do colarinho:  12, 14–16, 
18, 22, 28, 35, 42 & 54 mm

Power Notcher PND-54

Máquina de corte transportável, 
com corte opcional para configu-
ração de ajuste de comprimento. 
Operada manualmente.

 — Diâmetro máximo do tubo:  
50,8 mm (2”)

TCC-50 MCS

TCC Bobina/RL
Máquinas de corte de tubos total-
mente automáticas com múltiplas 
opções para corte sem rebarba.  
O material de corte pode ser em  
comprimentos retos ou em  
diferentes tipos de bobinas. Após 
os processos de corte, por exemplo, 
acabamentos finais disponíveis 
sem rebarba ou pré-acabados.

 — Diâmetro máximo do tubo:  
50,8 mm (2”)

TCC-EF-Series
Corte automático de Tubos em 
rotação e máquina de deformação 
de ranhuras, combinados com a 
unidade de deformação no final dos 
mesmos. Todas estas operações 
são feitas simultaneamente. 

Disponível para todos os materiais 
maleáveis como alumínio, bronze, 
cobre, aço e aço inoxidável.

 — Max. deformações finais: 3 ou 8
 — Diâmetro do tubo: 
 6–25 mm (¼” – 1”) 

FALANGES DEFORMAÇÃO EXTREMIDADE DO TUBO

As máquinas de deformação final  
são totalmente automáticas e  
apropriadas para fechar, reduzir e 
expandir tubos polidos e de cobre. 
Não há necessidade para tampas de 
fim adicionais.

 — Diametro máx do tubo: 108 mm (4”)
 — Espessura máx da parede:  
3 mm (Cobre tipo K)

SP-Séries

SPM-115
Máquina de conformação de  
extremidades de tubos de cobre 
e latão totalmente automática e 
servo-comandada. Rápido tempo 
de ciclo e preparação da máquina. 
Processo totalmente elétrico e  
energeticamente eficiente com 
elevada repetibilidade.

 — Diâmetro máximo do tubo: 
115 mm (4 1/8”)

 — Espessura máxima da parede:  
3,4 mm (Tipo K cobre)

Adapta-se perfeitamente ao local de 
trabalho ou à oficina de fabrico de 
tubos. Ciclo de trabalho totalmente 
automático sem troca de ferramentas 
de conformação. Apenas grampos de 
tubo a serem trocados entre diâmetros 
de tubo. Para a moldagem a frio.

 — Diâmetro máximo do tubo: 
168,3 mm (6”)

 — Espessura da parede:  
até 4,9 mm | SCH 10

F-170

Para conformação a frio e a quente. 
Adequado tanto para tubos rectos 
como para tubos dobrados. 
Também pode ser feita a expansão 
para o encaixe deslizante e ranhuras 
para manter a junta mais apertada 
com aplicações em aço carbono.

 — Diâmetro máximo do tubo:  
419 mm (16”)

 — Espessura da parede:  
até 10 mm | SCH 40

F-200 & F-400

Extremamente rápido e altamente 
eficaz máquina com trocador 
automático de ferramentas e 
processo de colarinho totalmente 
servo controlado. Tanto para tubos 
de aço inoxidável como de cobre.

Solução perfeita para grandes  
volumes aplicações até 114,3 mm 
(4”). Design modular e muitas 
opções únicas.

 — Tamanhos de colarinho:  
8–80 mm (5⁄16” – 3 1/8”)

 — Tamanho máximo do tubo: 
114,3 mm (4”) | Tabela SCH 10

S-80

Posicionamiento digital de 2 ejes  
para una producción más fácil de  
colectores, más precisa y eficiente.  
La posición axial y radial se muestra  
en una pantalla digital.

TEC-150 &  
Mesa de Medição 

Máquina formadora de tês fácil de 
usar para as instalações de tubos de 
cobre mais exigentes. O seu design 
compacto permite trabalhar mesmo 
em espaços apertados.

 — Tamanho do colarinho:  
8–35 mm (½”–1 ¼”)

 — Dimensão máxima do tubo  
de ensaio: 76 mm (2 ½”)

T-35 

Um acessório de expansão de capa-
cidade para a Máquina de colarinho 
T-65 SS. Uma solução ideal para ser 
utilizada tanto na obra como na oficina 
da fabrica.

 — Dimensões do colarinho: 
48,3–114,3 mm (2”–4”)

 — Tamanho máximo do tubo  
de rodagem: 219,1 mm (8”)

PLUS 115 SS

Unidade semi-automática para
produção de baixo volume de tubos 
de cobre. Se trabalhar em conjunto 
com a HFT T-65 pode produzir vinte 
Golas de 28 milímetros em menos de 
dez minutos sem mover o tubo.

 — Tamanho do colarinho:  
8–54 mm (½”–2”)

 — Tamanho max.do tubo principal: 
114 mm (4”)

HFT-2000 Cu

T-65 SS
Máquina potente para projetos de 
construção e renovação e condições 
de campo exigentes na manutenção, 
trabalhos de reparação e para a  
indústria transformadora. Também  
está disponível uma versão T-65B SS 
28V Lithium-Ion sem fios.

 — Tamanho dos colares:  
17–54 mm (¾”–2”)

 — Tamanho máx. do tubo principal: 
114,3 mm (4”) – Até 300 mm / 8” 
com sistema de fixação opcional

Unidade semi-automática para
produção de baixo volume de tubos
de aço inoxidável. Com a T-65 HFT SS
pode produzir cinco colarinhos de 51
milímetros em menos de dez 
minutos sem mover o tubo.

 — Tamanho do colarinho:  
17–54 mm (¾”–2”)

 — Tamanho max. do tubo principal: 
114,3 mm (4”)

HFT-2000 SS

Máquina de formação de tee para 
profissionais. Também disponível 
uma versão T-65B 28V Lithium-Ion 
sem fio (foto).

 — Tamanhos de gola:   
8–54 mm (½”–2”)

 — Dimensão máxima do tubo  
de passagem: 108 mm (4”)

T-65 Cu



À la Carte

A T-DRILL é um fornecedor de máquinas de 
fabricação de tubos de alta tecnologia.  
A maquinaria T-Drill consiste em ter 
soluções industriais assim como soluções 
portáteis para empreiteiros e mecânicos.

Uma das habilidades da T-DRILL é ir de 
encontro às necessidades do cliente e 
fornecer as ferramentas certas para os seus 
objetivos. Ao fornecer as ferramentas certas 
significa que as características especiais 
das ferramentas vão ao encontro das 
necessidades especificas do cliente – uma 
ferramenta manual e portátil para trabalhos 
de menor dimensão ou produção em linha 
para uma solução industrial completa.

A T-DRILL trabalha de perto com o cliente 
para garantir que as necessidades são 
preenchidas ao máximo. A gama mundial 
da tecnologia T-DRILL, produtos de alta 
qualidade, serviço pós-venda, apoio ao 
cliente e desenvolvimento do produto em 
conjunto com as décadas de conhecimento 
e experiência é tudo que interessa para dar 
uma vantagem competitiva ao cliente.

Os clientes são envolvidos no processo e 
juntos iremos criar as melhores soluções.
Pode contar connosco - existe sempre 
apoio disponível e a produtividade do 
cliente é um interesse nosso também.

Em resumo, a família de profissionais da 
T-DRILL ajuda os seus clientes a aumentar 
a produtividade ao oferecer uma vantagem 
de longa duração.

T-DRILL OY
Ampujantie 32 
66400 Laihia, Finland

Tel.+358 6 475 3333
e-mail: sales@t-drill.fi

www.t-drill.com

1740 Corporate Drive, Suite 
#820, Norcross, Georgia 
30093 USA

Tel. +1-770-925-0520, 
e-mail: sales@t-drill.com  

www.t-drill.com

Sede de vendas, serviço e assembleia em Laihia, Finlândia

T-DRILL OY
Tolkintie 23
61500 Isokyrö, Finland

Fabricação de Componentes situa-se em Isokyrö, Finlândia

Vendas e Serviço em Atlanta (para os USA, Canada, Mexico)

Representado por

Best-Tech SA

Tel.+351 226 002 246
e-mail: geral@best-tech.info

www.best-tech.info


