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Máquinas para 

Arames 
Curvadoras de 

Tubos 
Mesas CNC para Corte a 

Plasma e Oxicorte 

Guilhotinas 
 

 
Prensas Viradeiras / Dobradeiras 

Hidráulicas 
Prensas Hidráulicas 

Tipo C 

A Schellenberg Máquinas e Equipamentos Ltda fornece todas as máquinas que a indústria metalúrgica utiliza, seja 
para cortar, dobrar ou conformar chapas e tubos de aço. Também fornece processos industriais automatizados para 
soldagem, além de uma linha completa de pintura. Todas as máquinas são robustas e eficientes.  

Tem como grande diferencial o atendimento técnico que é capaz de orientar e personalizar as máquinas 
necessárias para atender as necessidades, desejos e anseios do cliente.  As máquinas e equipamentos são fabricados com 
componentes de primeira linha, seja na parte mecânica, elétrica, eletrônica, hidráulica ou pneumática. A venda é facilitada 
com orientação no processo junto ao banco e possui diversas linhas de crédito disponíveis como por exemplo: Finame, 
Proger, Leasing, Cartão BNDES, etc. A Schellenberg é capaz de fornecer máquinas a um preço competitivo pois, a venda é 
realizada diretamente entre o fabricante e o cliente final, sem intermediação. 

O catálogo a seguir apresenta cada grupo de máquinas que a Schellenberg oferece. Para obter mais informações 
técnicas, fotos e vídeos, clique nas imagens ou nos títulos e o senhor será direcionado à página correspondente. Quaisquer 
outras dúvidas, entre em contato pelo telefone (41) 3346-4316 / (41) 9 9832-0000. 

Visite nosso site: http://www.schellenberg.com.br/ 
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Prensas Hidráulicas 
Tipo H 

Prensa Hidráulica 
Tipo 4 Colunas 

Prensa Hidráulica Tipo 4 
Pilares até 2.000 Ton. 

 
Prensa p Vulcanização e Fab. De 

Pastilhas e Lonas de Freio 
Prensas para 
Reciclagem 

Calandras com 
Inicial 

Máquina CNC a Plasma para 
Corte e Furação de Tubos 

 
Guia de Solda 

Linear CNC 
Máquina para Solda  

Longitudinal de Tubos 
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Solda Linear 
Para Vigas 

Robô de 
Solda 

Máquinas para 
Corte a Laser 

Serras Fita 
Horizontais 

 
Frisadeira para 

Chapas Motorizada 
Rebordeadeira 

De Chapas 

Pintura – Linhas Contínuas 
E Estáticas 

Prensa Hidráulica para  
Compensados e Portas 

 
Router CNC 
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