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Steinemann – Simpósio no Brasil

Objetivos do Simpósio

O Simpósio tem por objetivo fornecer aos participantes todos os conhecimentos teóricos 

sobre todo o processo de lixamento. 

Aqueles que desejarem e tiverem oportunidade, a Steinemann oferece  cursos de 

aperfeiçoamento e treinamento prático em seu Centro Tecnológico localizado na Suíça.  

Benefícios aos participantes 
> Conhecimento avançado sobre como a tecnologia do equipamento, aliada à tecnologia dos

abrasivos, trabalhando juntas, garantem um processo produtivo eficiente

> Compreensão das características de performance e dos parâmetros de qualidade, levando à 

otimização do processo de lixamento

> O manuseio e a utilização de abrasivos serão mostrados e bem compreendidos

> O intercâmbio de experiências entre os demais colegas participantes ajudará no aumento de 

sua eficiência operacional

A quem se dirige 
> Gerentes de Produção e Linha de Acabamento responsáveis pela área de lixamento

> Engenheiros e Técnicos interessados em um treinamento específico e avançado  

 Em março de 2016 a Steinemann 

inaugurou o Centro Tecnológico 

nas instalações da matriz em 

Saint Gallen, Suíça. 

O investimento no Centro 

Tecnológico foi substancial, 

envolvendo equipamentos e 

ferramentas para análise de 

qualidade, em um ambiente 

onde nossos clientes podem 

aprender a otimizar seus 

processos de lixamento. 

Os especialistas da Steinemann 

anseiam por compartilhar suas 

experiências com você. 

“Nosso objetivo é assegurar 

que nossos clientes obtenham 

o s  m e l h o re s  re s u l t a d o s 

possíveis em seus processos de 

lixamento”.    

CUSTOS

Não haverá custos aos 

participantes

INCLUÍDO NO SEMINÁRIO

> Documentação apresentada

> Almoço

> Coffee Breaks

> Jantar dia 09.11.17

> Pernoite em 9.11.17

CENTRO TECNOLÓGICO



PROGRAMA

Conteúdo

O seminário será ministrado por engenheiros e técnicos experientes e será apresentado 

em inglês. O foco será o processo de lixamento. Os participantes terão oportunidade de 

apresentar suas perguntas para debate. 

Para inscrever-se, por favor 

contate:

        Mr. Alexandre Morato

        +55 11 3445-7749

        a.morato@steinemann.com

ou 

        Ms. Fabienne Kempter

        +41 71 313 5436

      f.kempter@steinemann.com

 

SOBRE A STEINEMANN

O know-how e o espírito inovativo 

da Steinemann formam a base para 

a expertise em processo, permitindo 

aos clientes beneficiarem-se desde 

um conjunto integrado produtos que 

vão desde equipamentos, serviços, 

abrasivos, peças de reposição, até a 

otimização do processo.     

 

O resultado é o perfeito atendimento 

às demandas práticas do cliente: 

- qualidade de acabamento 

consistente das chapas, máxima 

disponibilidade e melhor custo 

benefício.

INSCRIÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

www.steinemann.com

Datas e horários

1o. dia -  09.11.17  - 8:30 -  17:30

  > Apresentação da Empresa
História

Portfólio de produtos

Serviços

  >Steinemann como fornecedor de 

sistema

Mais do que apenas uma máquina

Soluções completas

  

  

2o. dia -  10.11.17  - 08:30 -  12:00

> Processo de Lixamento

Ajustes da máquina

Teoria de lixamento

> Abrasivos

Durabilidade Refis

> Visão Steinemann

Total Surface Quality

Satos TSQ

BQC – Board Quality Cockpit


