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Mola Infini-T™
 

A primeira mola de extensão 
contínua do mundo

 
Com comprimentos 

superiores a 3 mil metros!

LÍDER DE MERCADO NO  
TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO
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• Mão de obra: até 3 funcionários.

• Espaço de chão: até 150 m² por máquina.

• Reduza o número de longos tubos em seu local de trabalho.

• Chega de levantar mais recursos para comprar equipamentos 

   enroladores de mola.

• Fim de gastos com materiais de arame chato.

• Custos de bens de consumo, embalagem e manuseio.

• Manutenção de equipamentos e longos períodos de configuração.

• Perdas de rendimento de material do arame chato.

• Controle de qualidade e equipamentos de medição reduzidos.

ECONOMIA PARA FABRICANTES DE MOLAS EXISTENTES

• Patente pendente: solicitação de Patente na RAS nº: 2015/01609

• Bobinas de molas espirais soldadas ou não soldadas.

• Comprimentos de corte exatamente como e quando necessário.

• Mínimo desperdício e sucata.

• Disponível tanto na Mola para Comedouro como em nosso con  

   ceituado modelo de Mola Transversal Fatiqless™.

• Fim da fabricação tradicional de molas.

• Alcança seu próprio comprimento como e quando necessário,

   mesmo no local.

• 100% de economia no rendimento com comprimentos do 

   tamanho necessário.

ECONOMIA PARA COMPRADORES DE MOLAS

FIM DA FABRICAÇÃO
TRADICIONAL DE MOLAS

Mola
 Arame chato

Bobinas de mola 
(200 m no máx.)

PERDAS 
POR BOBINA
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