
 

 

 

 
 
Naqueles dias... 
 
22 de junho de 1905 
A empresa “Siegthaler Eisen- und 
Blechwarenfabrik GmbH” é fundada por Alfred 
Scholl e Heinrich Bonnat. 
Eles produziam produtos de chapas metálicas 
para minas e a agricultura. 
 
1920 
Fritz Hench entra na empresa na qualidade de 
gerente geral. Mudanças no programa de 
produção para construções de chapas 
metálicas soldadas e tanques. 
 
1935 
A empresa muda as instalações para a 
localização atual. 
 
1938 
A primeira máquina de solda de topo para 
anéis dobrados é colocada em operação. 
 
1940 
São instalados dois fornos longos a gás para o 
aquecimento de barras chatas de aço e aço 
estrutural. 
 
1945 – 1947 
Destruição da parte principal dos edifícios e 
instalações fabris por bombardeios bem como 
desmontagem. 
 
1949 
Fritz Hench torna-se o proprietário único. No 
mesmo ano a empresa recomeça a 
fabricação de vasos de pressão e 
equipamentos, bem como os necessários 
tampos, juntas de dilatação, assim como anéis 
e flanges. 
 

 
1973 
Após a morte de seu pai, Werner Hench, 
Christel Katz, sobrenome de solteira Hench e 
Ulrich Hench assumem as participações 
societárias e Ulrich Hench é nomeado Gerente 
Geral. 
 
1975 
Reestruturação da produção, focalizando a 
fabricação de anéis e flanges. 
 
1999 
As ações da sociedade são vendidas aos 
irmãos Klaus-Dietmar e Dietmar A. Wolf. Dietmar 
A. Wolf é nomeado Gerente Geral. 
 
2001 
Ampliação da produção com a construção de 
uma nova ala para equipamentos pesados e a 
modernização e ampliação da capacidade 
de produção para a produção de flanges com 
diâmetros até 6000 mm e peças de até 50 t. 
 
2002 
Expansão do programa de produção com 
usinagem por terceiros, ampliando o campo 
de fabricação para mais uma área comercial 
muito importante. 
 
2004 
Concessão da primeira patente europeia 
referente a um “Sistema de flanges com design 
de proteção contra corrosão”. 

 
 



 

 

 
 
 

 
Hoje 
 
A Siegthaler se desenvolve: muito além da usinagem mecânica de 
acordo com as especificações do desenho, nós assessoramos os 
nossos clientes na otimização de um eficiente e efetivo projeto de 
seus produtos. Isto faz parte de nossa assistência técnica. Desta 
forma eliminamos áreas potenciais de problemas desde o início. A 
produção econômica, a mais alta qualidade e serviços excelentes 
são exigências e requisitos do século 21. Nós aceitamos esses 
desafios. 
 
Com nossos 50 funcionários produzimos 80% para a exportação. 
Por meio de nossos representantes comerciais, operamos cada vez 
mais em todo o mundo. 

 
Os nossos clientes são da indústria de energia eólica, vasos de pressão e equipamentos para 
indústria química e petroquímica, indústria de construção de máquinas e equipamento de 
tratamento térmico. 
 
A plena satisfação de nossos clientes e o número crescente de clientes regulares demonstra que o 
caminho que junto trilhamos está correto: qualidade, entregas pontuais e assistência técnica. 
 
Nossa patente europeia comprova que estamos no caminho certo! 
 
Nossos produtos: anéis – flanges – espelhos para caldeiras e acessórios 
para equipamentos 
 
A evolução da fabricação de anéis e flanges da Siegthaler está fundamentada numa longa 
tradição e experiência. Além de nossos produtos tradicionais, anéis e flanges, somos especialistas 
em usinagem, construções especiais para equipamentos, fabricação de vasos de pressão, 
tanques e máquinas. 
 
Os anéis são dobrados a quente ou a frio e soldados a topo. Caso forem necessários tratamentos 
térmicos após a solda, estes podem ser feitos em nossa fábrica. 
 
Os serviços de tornear, furar e usinar flanges e anéis de 300 mm até 6000 mm de diâmetro externo 
e pesos máx. de 50 t são executados em nossas oficinas mecânicas. Também fabricamos espelhos 
para caldeiras de todos os materiais usuais com diâmetro externo de até 4,5 m. 
 
Nossas características: 
 Um amplo parque de máquinas para produtos de grandes dimensões. 
 Certificações para todos os materiais. 
 Gerenciamento total do projeto incluindo operações adicionais de fabricação. 
 Fornecimentos em nível mundial com conceito de logística próprio. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Flanges + Anéis 
 

 Flanges com pescoço 
 Flanges sobrepostos 
 Flanges de sobreposição (lap joint 

flanges) 
 Flanges de encaixe para solda 
 Flanges rosqueados 
 Flanges revestidos (cladded) 
 Flanges de aperto 
 Flanges de vedação 
 Flanges cegas 
 Tampos (covers) 
 Anéis de engrenagem 

 Anéis para rolamentos 
 Anéis de reforço 
 Anéis de carga (carrying rings) 
 Anéis corrediços (running rings) 
 Anéis de guarnição (packing rings) 
 Juntas flangeadas para vasos e 

equipamentos de processamento 
 Flanges de conexão para torres eólicas 
 Flanges de autoclaves 
 Flanges e anéis especiais adequados às 

necessidades do cliente 
 Peças cortadas por chama 

 
 

Todos os produtos são feitos com anéis dobrados a frio 
ou a quente, anéis laminados sem emenda, anéis 
forjados sem emenda ou anéis cortados por chama. Nós 
podemos oferecer todos os materiais usuais inclusive 
tratamento térmico, se necessário, e podemos entregar 
esses flanges e anéis completamente usinados. 
A inspeção dos acessórios de vasos de pressão e 
equipamentos será feita pelo pessoal interno ou por 
terceiros externos, de acordo com a solicitação do 
cliente. 

 
 

Anéis pretos (black rings) 
 

 Anéis dobrados a frio ou a quente 
Diâmetro externo máx.: 4.800 mm 
Seção transversal máx. de anéis soldados a topo: 25.000 mm2 
Tratamento térmico: normalização, recozimento de solubilização 

 Anéis laminados sem emenda 
Diâmetro: 300 – 6.000 mm 
Altura: 30 – 2.800 mm 
Peso: máx. 50.000 kg 

 



 

 

 

Contratos de fabricação 
 

Para a usinagem de componentes e acessórios de vasos de pressão, equipamentos e itens de 
engenharia mecânica com: 
 diâmetro externo máx. 6.000 mm 
 altura máx. 2.800 mm 
 peso máx. 50 toneladas 

 
Estão disponíveis as seguintes máquinas de controle numérico: 
 Torno de torre vertical 

diâmetro externo máx. 6.000 mm, altura máx. 2.800 mm 
 Máquinas fresadoras 

eixo x 6.800 mm, eixo y 3.000 mm 
 Furadeira e fresadora de piso tipo RAM 

mesa giratória de controle CNC (40 ton) 
eixo x 10.000 mm, eixo y 5.000 mm 

 Furadeira de ciclo redondo 
círculo dos passos diâmetro máx. 4.400 mm 

 
Para anéis dobrados: 
 Forno 

forno longitudinal: comprimento máx. 9.800 
mm 
forno tipo campânula: diâmetro máx. 2.900 mm 

 Dobradeira 
diâmetro externo máx. 4.800 mm 

 Máquinas de solda a topo 
carga conectada 600 kVA, controle convencional 
carga conectada 700 kVA, controle CNC 

 

Acessórios para equipamentos 
 

 Construções soldadas completamente usinadas, inclusive, se necessário, inspeção 
independente por terceiros. 

 Espelhos de caldeiras até diâmetro externo 4.500 mm. 
 Tubos e cascos cilíndricos de vasos, com soldas longitudinais ou circunferenciais, de acordo 

com as exigências do cliente. 
diâmetro interno 500 mm até diâmetro externo 5.000 mm. 
espessura da parede de 5 m até 40 – 50 mm, dependendo do material. 
comprimento máx. sem solda circunferencial de emenda: 3.600 mm. 
comprimento máx. com solda circunferencial de emenda: 40.000 mm. 
peso máx.: 60 toneladas. 

 Aprovação do fabricante: selo ASME U, AD-HP 0, TMBF, Norma-Ö, DIN/ISO 9001:2000. 
 

Materiais 
 

 Aços estruturais não ligados conforme EN 10025 
 Aços resistentes ao calor conforme EN 10028, parte 2 
 Aços de grão fino soldáveis conforme EN 10028, parte 3 
 Aços inoxidáveis conforme EN 10088 
 Aços estruturais de grão fino conforme EN 10113, parte 2 
 Aços de conformidade com ASME, seção II 
 Aços especiais de acordo com SEW ou folhas de especificações VdTÜV 
 Material fundido 

 



 

 

 
 
 

Qualidade assegurada 
 
 Aprovação do fabricante por RWTÜV conforme DIN/ISO 9001:2000, PED 97/23/CE, AD-HP 0/W0, 

W9, EN 729-3, TRD 201 e TRR 100 
 Aprovações de Stoomwezen, SVTI/ASIT de conformidade com SVDB 501 e Ö-TÜV de acordo 

com norma-Ö M 7812-1 
 Forma abreviada de verificação classe E de acordo com DIN 18800-7:2002-09 
 Laboratórios próprios para testes mecânicos 
 Pessoal da Qualidade Assegurada qualificado para testar usando métodos US, PT, MT ou raio X 
 Relatórios de teste conforme EN 10204 
 Curva de tratamento térmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contato no Brasil 
 
AMS DO BRASIL LTDA. 
Av. Paschoal da Rocha Falcão, 367 
04785-000 São Paulo-SP 
Brasil 
Tel.: +55 - 11 - 5666 8266 
Fax: +55 - 11 - 5666 9084 
mail@amsdobrasil.com 
www.amsdobrasil.com 

Contato na Alemanha 
 
SIEGTHALERFABRIK GmbH 
Siegtalstra e 32-34 
D-57080 Siegen 
Germany 
Tel.: +49 (0) 271 / 35908-0 
Fax: +49 (0) 271 / 35908-50 
info@siegthaler.de 
www.siegthaler.de 

 


