
REP 
NEWS

#
12

TERRITÓRIOS 
LIMÍTROFES
Limpeza do molde
Depoimento dos clientes 

UMA AVENTURA 
MUNDIAL
Mercados emergentes
Serviço localizado de 
atendimento ao clienteA revista do grupo REP

NO CORAÇÃO 
DA INJEÇÃO
Hierarquização de linha
REP Pack 4.0



www.repinjection.com
REP international - Tel.: +33 (0) 4 72 21 53 53 - Fax: +33 (0) 4 72 51 22 35 - commercial@repinjection.com

RUBBER IN MOTION
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uma oferta completa para todas as suas peças de borracha
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incluindo o REP Net 4.0 e o REP Net App, a 4a geração do software de supervisão REP Net 
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Monitoramento em tempo real 
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Editorial
Tecnologia e globalização
O desenvolvimento tecnológico visa, entre outras coisas, a trazer soluções novas ou a 
aumentar o desempenho dos métodos utilizados, tornando-os accessíveis a um número 
cada vez maior de usuários, nos planos econômicos, ergonômicos e geográficos.
Através deste ponto de vista, a REP segue no desenvolvimento do fornecimento 
de produtos/serviços assim como na sua implantação no mercado mundial.

Com o fornecimento da linha G10 Extended interconectada ao seu ambiente 
operacional próximo ou remotamente pelo REP Pack 4.0, a REP instala-se, desde 
já, na indústria do futuro (ou 4.0) e para quem quer elevar-se a este nível de 
integração online.

Paralelamente, a localização da produção de 
máquinas de boa qualidade nas zonas emergentes, 
complementada pela prestação de serviços de 
consultoria e de melhoria dos processos, permite que 
essas áreas de franca aceleração industrial, alcancem 
uma fase fantástica em termos de melhoria de sua 
competitividade técnica e industrial. Os resultados 
comerciais e industriais das filiais da REP na Índia e na 
China podem atestar o bom resultado destas escolhas.

Entre o desafio e a oportunidade, a REP avança na globalização de seus métodos 
industriais e de serviços, na adequação da sua oferta tanto às necessidades do 
mercado ocidental de alta configuração tecnológica quanto às necessidades do 
mercado de massa das zonas emergentes ávidos pelo progresso.

Uma aposta deste tipo para uma empresa de porte médio está longe de estar ganha 
porém, um desafio não se recusa e deve ser vencido. Empregamos nisso todas as 
nossas forças como muitos de nossos clientes, fornecedores e parceiros. 

Ninguém duvida que no futuro possamos dizer juntos: "o mundo é nosso!"

Bruno Tabar
Presidente Diretor Geral 

REP International

O mundo é nosso!
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A FORÇA  
DE UMA REDE MUNDIAL 

Fornecedora de soluções para a indústria da 
borracha, termoplásticos e outros polímeros, 
a REP international cria, fabrica e comercializa 
injetoras verticais e horizontais de alta 
tecnologia para a moldagem da borracha e 
do plástico.

Mais de 12.000 injetoras REP estão 
instaladas no mundo, utilizadas sobretudo nas 
áreas de redução de vibração e de vedação. 

A EQUIPE DE VENDAS  
ESTÁ CRESCENDO

Eles são os seus interlocutores no interior do 
serviço comercial desde o pedido da sua 
injetora até a entrega.

Pascal SENNEGON é o responsável pela 
exportação, do setor que vai da Turquia ao 
Magreb, passando pelo Oriente Médio e 
a Índia.

VISITA GUIADA

A PALAVRA DO DIRETOR COMERCIAL
"O serviço está em nossos genes. Levá-lo a você faz parte dos nossos valores."
Desejamos fornecer este serviço desde o desenvolvimento do projeto de nossos clientes até o fim da vida 
das suas prensas... 30 anos mais tarde ou, em geral, muito mais. Para isso, devemos falar a mesma língua 

dos nossos clientes, estar geograficamente próximos e possuir o nível técnico esperado. O único modo de conseguir 
isto é criar uma rede de campo o mais próximo possível, uma rede de especialistas em todo o mundo, que conhecem os 
clientes pessoalmente e que estão prontos a atender às suas expectativas. São tantos recursos também disponíveis para 

acompanhar todas as implantações de grupos com ambições internacionais. É a razão que nos motiva a desenvolver continuamente nossa rede, 
a formar colaboradores e parceiros locais que estejam sempre a serviço de nossos clientes. E que todos estes valiosos colaboradores, que fazem 
sucesso junto aos nossos clientes, estejam aqui agradecidos. Durante as páginas seguintes, convidamos você para uma viagem internacional para 
a descoberta da nossa rede e de nossos clientes! 

Stéphane DEMIN

Yves 
POPPÉ

Pascal 
SENNEGON

Guillaume
BEAURIN

A REP international também distribui uma 
linha de máquinas de compressão e uma linha 
de injetoras econômicas e destinadas aos 
mercados emergentes. 

Da mesma forma, a empresa propõe máquinas 
para desvulcanização da borracha para seus 
clientes que desejam reciclar seus dejetos de 
produção além de máquinas de limpeza de 
molde a laser.

P R E S E N Ç A 

CONTINENTES

M U N D I A L

I N J E T O R A S
12.000
NO MUNDO
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Yves POPPÉ é o responsável comercial 
pela França e pela exportação para a Tunísia, 
Bélgica, Suíça, Escandinávia, Rússia e os 
países bálticos.

Guillaume BEAURIN é o responsável 
comercial da Itália, Reino Unido e apoio ao 
marketing.

Sandrine BOUTIER e Émilie CHIROUZE 
vieram reforçar a equipe de administração 
das vendas.

A EQUIPE SAC SEMPRE  
AO SEU SERVIÇO

Um novo gerente 
juntou-se a nós, Sylvain 
MAUGENDRE, de 
quem você ouvirá falar 
em breve.

INGRESSO DE JOVENS 
TALENTOS

Empresa internacional, líder 
no mercado, a REP atrai 
jovens talentos, principalmente 
engenheiros recém saídos de escolas de 
prestígio como o INSA, a ECAM ou ainda 
a École des Mines de Saint Étienne. 

A saúde financeira da empresa, que continua 
a investir e a se desenvolver no exterior, com 
unidades de produção na Índia e China, não 
passa desapercebida ao sucesso da marca 
REP como empregadora. 

Em 2017, o efetivo aumentou em 15% na 
sede de Lyon Corbas. Em conjunto com as 
saídas por aposentadoria, o ingresso de novos 
funcionários leva a um rejuvenescimento das 
equipes, que é um fator de dinamismo e de 
novas perspectivas! 

Sandrine 
BOUTIER

Émilie 
CHIROUZE

INVESTIMENTOS
Para estar presente em todos os mercados e enfrentar os novos desafios industriais e 
econômicos, a REP não para de melhorar a sua competitividade construindo e renovando 
suas instalações de produção e, sobretudo, modernizando a sua ferramenta de produção 
e de gestão. Nestes últimos anos, não são menos de cinco milhões de euros investidos 
nos equipamentos de produção.

MODERNIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE GESTÃO
O antigo GPAO está sendo substituído por uma nova ferramenta ERP industrial, a 
SYLOB 9, uma solução abrangente e colaborativa para a gestão de produção.

MODERNIZANDO NOSSAS INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

Após a aquisição de um primeiro centro de usinagem, o TOYODA, em 2014, um 
segundo centro FSX800 foi comprado. O ano de 2017 presenciou a implantação de 
um centro MAZAK HCN8800, com um peletizador de 10 estações de trabalho, 
uma torre vertical JOHNFORD VTC1600 e uma torre horizontal DOOSAN. Foram 
renovadas as pontes rolantes e inúmeras ferramentas.

Hervé REVEL, Diretor Geral Adjunto e Diretor 
Operacional nos diz mais: 
"Estes equipamentos permitem à REP produzir 

internamente todas as peças estratégicas de grande valor agregado 
e ser capaz de, a qualquer momento, fabricar rapidamente qualquer 
tipo de peça. A vontade da empresa, no entanto, é de conservar 

uma capacidade de reação graças a uma rede de terceirizados com a qual colaboramos 
dentro de um espírito de parceria técnica.

O objetivo é de manter em Corbas a fabricação das unidades de injeção independentemente 
de nossas parcerias. Por exemplo, este ano produzimos 270 unidades de injeção, 
ou seja, o mesmo número de blocos de ligação, pistão de injeção, etc., tanto para 
as máquinas G10 fabricadas em Corbas como para máquinas URP cuja estrutura é 
fabricada pela URP na China. 

Por outro lado, estes equipamentos vão trazer uma maior flexibilidade pois podemos 
programá-los para novas peças de série e para atender às necessidades de personalização 
do cliente. Na verdade, atendemos diariamente pedidos de personalização. Mais de 90% 
de nossas máquinas vendidas possuem especificidades. Em 40% delas, o cliente pede 
mesmo, até três modificações durante o período da encomenda! Para nós, é um ponto 
de honra atender este tipo de pedido. No caso se devêssemos terceirizar a fabricação 
de todas estas peças especiais, simplesmente não seríamos capazes de satisfazer nossos 
clientes. 
No final, todos estes investimentos permitirão à REP acompanhar o aumento de atividade 
anual em 20% por muitos anos."

Mazak HCN 8800

Johnford VTC1600 Torre horizontal Doosan

em poucos anos, 
a rep renovou 

100%  
dos seus 

eQuipamentos de 
fabricação!
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Sofratec expandir sua oferta, sobretudo no 
fornecimento de matérias-primas industriais.

Apostamos que as qualidades técnicas e 
humanas de Mariano contribuirão para o 
dinamismo e para a modernidade da Sofratec, 
para a grande satisfação dos clientes. 

Site: www.sofratec.com.ar

 
ESTADOS UNIDOS

NOVOS COLABORADORES 
NA REP CORPORATION

A REP Corporation 
recrutou um novo 
chefe regional de 
vendas, na pessoa 
do Sr. Brian 
BOYLE. Além 
de um profundo 
conhecedor sobre 

injeção, Brian traz consigo uma longa 
experiência como chefe de vendas, com 
resultados que, regularmente, ultrapassam as 
previsões. Sua chegada permite que a filial 
americana fortaleça sua presença em Ohio, 
Arkansas, Pensilvânia, Missuri, Luisiana, 
Mississippi, Kentucky, Virgínia Ocidental, 
Tennessee, Kansas e Oklahoma.

A REP Corporation também apreciou, 

há algum tempo, o retorno do Sr. Derek 
WILLIAMS como diretor nacional de 
vendas. Derek, com seus vinte anos de 
experiência na indústria da borracha, é 
dotado de uma bagagem técnica e comercial 
que a REP Corporation vai oferecer aos seus 
clientes.

 
ROMÊNIA

NOVO AGENTE TÉCNICO

Desde 2016, a REP e a empresa romena 
MATE-FIN SRL são parceiras no objetivo 
de fornecer localmente e em curto prazo, 
um suporte técnico de alto nível para nossos 
clientes romenos em um mercado em franca 
expansão.
Esta empresa, com uma grande experiência 
técnica atua hoje principalmente nos campos 
nuclear e médico além dos setores industriais 
mais tradicionais, incluindo a indústria 
automotiva.

ARGENTINA

A Sofratec é a representante da REP na 
Argentina há quarenta anos. Ela gerencia um 
estoque de peças de reposição e o serviço 
pós-venda na Argentina, Chile, Bolívia, Peru 
e Uruguai.
Graças à sua forte presença no continente sul-
americano e aos seus serviços de assistência 
técnica e comercial, a Sofratec ocupa, hoje, 
uma posição de liderança no mercado de 
fornecedores de máquinas e equipamentos 
para a indústria da borracha.

Com o objetivo de fortalecer esta liderança, 
o Sr. Mariano WELLER, engenheiro em 
processos plásticos e elastômeros e formado 
em administração estratégica de empresas, 
chegou na Sofratec como dirigente associado. 
Com seus dezesseis anos de experiência 
na indústria da borracha, sua ampla 
experiência do setor industrial, permitiu à 

Mariano WELLER
Brian BOYLE

Derek WILLIAMS

AO ENCONTRO DA REDE
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Cheorwon

Incheon

Andong

Pohang

Ulsan
Busan

Yeosu

Gwangju

Daejeon

Jeju

A grande experiência de sua equipe técnica, 
acostumada a fornecer soluções e serviços de 
manutenção a clientes exigentes, garante um 
suporte de qualidade.

Site: www.matefin.com

MARROCOS

NOVO AGENTE TÉCNICO

A STIEPS, parceira técnica exclusiva da 
REP no mercado marroquino, possui uma 
experiência conhecida na manutenção de 
injetoras (plástico e borracha) e em outros 
setores da indústria de manufatura.

A empresa é dirigida pelo Sr. Hamid 
ALOUANI e está localizada em Tanger de 
onde pode garantir uma assistência bastante 

reativa aos clientes da região e de todo o 
país.
A atividade comercial para vendas de máquinas 
para borracha ( injeção & compressão ) é 
gerenciada na França, pelo chefe de exportação 
da REP, Sr. Pascal SENNEGON. 

Site: www.stieps.ma

COREIA

NOVO AGENTE

Fornecedor de máquinas e tecnologia de 
alta precisão há quarenta anos, a OTRA 
atua nos campos automotivo e aeronáutico, 
em eletrônica, com semicondutores, e com 
material médico. 

A empresa, sediada em Seul, conta com 
trinta funcionários e é famosa por seu serviço 
de engenharia, capaz de fornecer assistência 
técnica ao desenvolvimento de novos 
projetos ou processos de fabricação.
Uma empresa moderna, com espírito dinâmico 
e pertinente nas soluções propostas, a OTRA 
organiza, regularmente, cursos técnicos em 
vários níveis como seminários no seu centro 

técnico. Seu serviço de atendimento ao 
cliente é reativo e altamente qualificado 
que cobre todo o território, garantindo um 
tempo de resposta muito curto. A OTRA é 
reconhecida como um importante agente no 
fornecimento de soluções técnicas avançadas.

Site: www.otra.co.kr

O desenvolvimento econômico do 
Marrocos é impressionante. Graças 
à racionalização do setor industrial, 
o crescimento do PIB diminuiu a sua 
dependência do setor agrícola. No início 
deste século, o país construiu um porto 
de águas profundas o que propiciou o 
acesso direto a uma rota marítima das mais 
movimentadas.

A criação de zonas livres de impostos 
próxima ao porto e um ambiente estável 

e atraente, fizeram o resto. Além da 
terceirização na aeronáutica, a indústria 
automotiva contribuiu para tornar-se o 
primeiro setor exportador, antes mesmo da 
indústria do fosfato. 

O potente crescimento do setor automotivo 
no Marrocos vai continuar devido a um 
duplo efeito de alavanca. A produção de 
automóveis aumenta: Renault + 20% em 
um ano, a Peugeot construindo uma fábrica 
para 2019, outros construtores vêm buscar 
as peças no Marrocos para a exportação.

Primeiras injetoras instaladas por STIEPS pela 
REP no cliente SONOFET, no Marrocos

Equipe MATE-FIN

Equipe STIEPS

MARROCOS, UM MERCADO EM FRANCO CRESCIMENTO

Porto Tanger Med - Marrocos
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A REP está presente na Índia há muito 
tempo, alguns clientes possuem injetoras 
REP há mais de 25 anos e elas ainda 
estão produzindo! 

A fim de servir cada vez melhor aos seus 
clientes indianos, a REP instalou-se na Índia 
em 2014 e agora produz localmente. A 
fábrica desenvolve-se e a REP fortalece 
seus investimentos em Bangalore de modo 
a aumentar a capacidade de produção e 
otimizar os processos de fabricação. Nós 

passamos à fase seguinte segundo o plano 
estabelecido.

Com a linha G9A, a REP atende às 
necessidades do mercado local. A 
tecnologia REP está atualmente disponível 
na Índia e inserida no espírito indiano 
de "Make in India" e sem custos de 
importação.

AUSTRÁLIA

BDAM, O NOSSO 
REPRESENTANTE NA 
AUSTRÁLIA SE APRESENTA

"Me chamo Silvano 
LOVRECIC.
Para resumir minha 
carreira, eu comecei 
na Bridgestone 
Austrália. 

Após uma passagem 
pela Tadmansori 

Rubber SDN BHD (Malásia), entrei na 
Maplas e Plas Pacific. Fiz parte de diversos 
projetos no exterior e estabeleci relações 
profissionais em todos os continentes.

Durante 35 anos, ocupei vários cargos, 
indo de técnico a chefe de projeto na 
manutenção, no pós-venda e no serviço de 
atendimento ao cliente. Minha colaboração 
com a REP iniciou-se quando eu ainda 
trabalhava na Maplas, em 1995, e, com a 
mesma lógica, eu assumo a responsabilidade 
da clientela na Austrália e Nova Zelândia, 
além da representação dos produtos REP. 
Espero contribuir para o crescimento da REP 
e perpetuar a alta qualidade de serviços que 
a caracteriza em todo o mundo."

BDAM 
6 Eggleton Rise - Rowville 3178
Victoria - AUSTRÁLIA 
silvanolovrecic@gmail.com Local de produção REP India

NOTÍCIAS DA ÍNDIA

S709A Made in India

Salon IRE Chennai 2017

AS COISAS TAMBÉM FERVEM 
NA ARGÉLIA

A empresa Labiodplast lança-se nas 
atividades da borracha, equipando-se 
com a RT9-150Y10 com unidade 
de injeção, que permite injetar tanto 
a borracha como o silicone pastoso. 
O suprimento dos moldes e da 
matéria prima é feito por fornecedores 
de primeira linha. Note-se que 
muitos fabricantes de automóveis 
estabeleceram-se na Argélia embora as 
quantidades produzidas permaneçam 
baixas: Renault, Hyundai, Volkswagen, 
Mercedes.
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NOVO MERCADO  
PARA CONQUISTAR 

Teerã: Torre Azadi

IRÃ
O Irã é um mercado promissor onde grandes 
grupos como Airbus, Boeing, empresas do 
setor de óleo e gás, construtores automotivos, 
já começaram a criar relações de longo prazo.

O setor da borracha técnica também se 
prepara para acolher os novos construtores 
automotivos que investem no Irã. Com uma 
crescente demanda por peças de qualidade, 
a indústria local equipa-se com máquinas de 
alta tecnologia. Desde a feira de Düsseldorf, 
em outubro 2016, a REP vendeu máquinas 
no Irã e agora apresenta três dos seus novos 
clientes. 

A RayaGostar é uma empresa localizada em 
Teerã. Experiente na produção de peças de 
borracha para a indústria de automóveis, a 
RayaGostar possui uma departamento de 
compressão e criou uma departamento de 
injeção de alto desemprenho em termos 
de produtividade, qualidade de peças e 
flexibilidade.

Já muito conhecida em Teerã, a RayaGostar 
também atua em exportação com uma 
dinâmica estratégia de venda. Em breve você 
vai ouvir falar dela!

A Vulcan Sanat é outro cliente do setor 
automotivo localizado em Isfahan. Após 20 
anos de atividade na indústria da borracha, 
em 2017 a empresa investiu em uma nova 

fábrica e novos 
equipamentos de 
mistura e de moldagem da 
borracha. Fortemente instalada no 
território iraniano, a empresa Vulcan 
Sanat é uma parceira sólida em termos da 
indústria automotiva no Irã. A empresa está 
particularmente envolvida em um programa 
de melhoria contínua e possui numerosos 
certificados de satisfação de seus clientes.

A Bargh Gir Toos Company (BTC) é 
uma empresa criada em 2001 que produz 
material de transmissão elétrica e isolantes (ler 
ao lado). Instalada em Mashhad, segunda 
cidade do país, no nordeste iraniano, suas 
instalações ocupam mais de 4.000 m². 

A BCT é o único produtor de varistores de 
óxido metálico no Irã, onde detém mais de 
30% do mercado de para-raios. Ela tem 
como missão produzir peças de alta qualidade 
graças aos esforços de pesquisa e uma rede 
de parceiros nacionais e internacionais.

MOLDAGEM DE 
ISOLADORES

A REP desenvolveu inúmeras 
injetoras especiais, de todos 
os tamanhos para este tipo de 
utilização, seja LSR, silicone 
ou mesmo EPDM. Graças aos 
métodos de passo- a- passo, 
isoladores de alta tensão 
(550 kV) de 660 mm de 
diâmetro e de 2.600 mm 
de comprimento podem ser 
moldados em uma única etapa, 
em um ou dois ciclos, aumentando 
significativamente a produtividade 
e a confiabilidade das peças. A 
tecnologia dos blocos com canais 
regulados, indispensáveis para as 
peças deste tamanho, permitiu 
ainda ultrapassar os limites.

A injetora S24 é criada especifica-
mente para este tipo de isoladores. 
• Força de fechamento: 

24.000 kN 
• Mesas: 1.500 x 3.000 mm
• Volume de injeção: 

25.000 cm3 x 2 (2 unidades 
de injeção)Pascal Sennegon e o representante da Vulcan Sanat

Pascal Sennegon e a Bargh Gir Toos Company

Stéphane Demin e a RayaGostar à Düsseldorf

Isfahan

Tabriz

Shiraz

Kerman

Qom

Mashhad
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DESTINO: REINO DO MEIO

URP: A LINHA CHINESA 

Três anos após o anúncio da sua criação, a 
filial chinesa segue uma trajetória de grande 
expansão e já ultrapassou as 100 máquinas 
por ano.

A China se desenvolve e o mercado evolui. A 
REP soube até então atender às expectativas 
do mercado chinês com injetoras tanto de top 
de linha como econômicas, em função das 
necessidades dos clientes. Foi preciso agora 
encontrar uma abordagem específica para a 
China que, atualmente, solicita tecnologia de 
ponta desenvolvidas localmente, confiáveis e 
eficientes.

A REP, no seu constante objetivo de estar 
junto aos seus clientes, decidiu lançar-se na 
aventura URP (United Rubber & Plastic 
Machinery, nome da sua filial). 

As máquinas URP, uma linha de injetoras 
fabricadas na China, foram lançadas e já 
fazem sucesso localmente. 

A linha URP de injetoras com quatro colunas, 
possui atualmente quatro versões: 

• URP160, 1.600 kN

• URP260, 2.600 kN

• URP300, 3.000 kN

• URP500, 5.000 kN

Segundo a tonelagem, estas injetoras podem 
vir equipadas de uma unidade de injeção de 
750 a 11.000 cc.

A URP distribui também as injetoras pescoço-
de-cisne. A produção total aumentou em 
2017 para uma centena de máquinas, 

Equipe de produção URP

Wang XiaoBo, Diretor Geral da URP diante de 
uma linha de injetoras URP em um cliente 

Oficina de produção URP

O ano de 2017 presenciou a transformação do mercado chinês no modelo de atividade da REP. Nada menos do que uma duplicação do 
volume de negócios do grupo está para ser atingida com a URP. Esta mudança suscita uma série de desafios industriais, econômicos e existenciais 
que a REP está pronta a enfrentar metodicamente.

com um efetivo de 42 pessoas e está em 
constante aumento, em uma área total de 
3.180 m², embora uma extensão do local 
tenha sido necessária para o crescimento da 
atividade. A possibilidade de uma ampliação 
já está sendo planejada.
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Equipe URP

A NOVA ROTA DA SEDA 

A REP envia unidades de injeção e máquinas dentro da China por 
trem: assista na reportagem de televisão do canal France 2 de 9 
de março de 2017! 

Para impulsionar as exportações com a China, algumas empresas 
contam, a partir de agora, com o transporte ferroviário: uma nova 
linha ferroviária de 11.000 quilômetros entre a Europa e a China 
foi ativada em 2017. Atravessando oito países, é uma das novas 
rotas da seda. O trajeto leva entre 18 e 22 dias, o que é muito 
mais rápido do que por navio. Aliás, é um meio de transporte 
muito mais barato do que o avião. 

Seis trens por semana saem da França para a China e 12 fazem o 
caminho no sentido inverso.

A REP recorreu, excepcionalmente, a este serviço para entregar 
injetoras REP fabricadas na França mais rapidamente. Na verdade, 
a filial URP continua a garantir, obviamente, a instalação e o 
suporte técnico das máquinas REP G10 fornecidas para a China 
a partir da Europa, cerca de trinta este ano, pelos processos mais 
avançados como as injetoras bi material, por exemplo.

ELES CONFIAM NA URP

JunLi é uma empresa do setor automotivo criada em 2003 e 
estabelecida na linda cidade de Chongqing, no oeste chinês. Ela 
fornece, entre outros produtos, juntas de vedação e componentes 
plásticos de alta qualidade. Com mais de 10 marcas próprias, esta 
empresa inovadora foi a primeira a ver a introdução do grafeno 
na borracha.

Para concretizar seus objetivos, a JunLi estabeleceu parcerias 
estratégicas com um determinado número de fabricantes de primeira 

linha e, entre elas, a URP que lhe fornece várias máquinas de pequeno 
e médio porte.

As duas empresas pretendem continuar e aprofundar esta colaboração 
que irá, sem sombra de dúvida, beneficiar ambas!

O grupo Ningbo Tuopu Group é uma empresa particular fundada 
em 1983, cotada na bolsa de Changai e que fabrica peças para 
automóveis como suspensões, caixas de câmbio e sistemas de direção 
hidráulica. 

Internacionalmente conhecido, o grupo fornece, sobretudo, para a 
General Motors e é uma referência fundamental na China!



REP News 
14

Procedimentos iniciais

Equipe Dejen

ETIÓPIA:MUDANÇA DE CENÁRIO GARANTIDA!

ETIÓPIA, TERRA DE VULCÕES

O lago Bishoftu é um lago de cratera no 
centro da Etiópia, na região de Oromia, 
a 45 quilômetros ao sudoeste de Adis-
Abeba, ao sul da estrada principal que 
atravessa a cidade de Debre Zeit ou Bishoftu 
(Oromo). Com um formato circular, ele faz 
parte do campo vulcânico de Bishoftu. É o 
mais profundo (87 m) dos cinco lagos que 
cercam a cidade e que constituem a principal 
atração turística. Quem poderia pensar que 
aqui, no coração da África, uma pequena 
parte da REP realiza 67% das vendas para a 
União Europeia e Estados Unidos?

A REP ESTÁ EM TODA PARTE

E é verdade! É desde 1980 precisamente, 
que uma injetora REP do tipo G4 trabalha 
nas fá da Dejen Aviation, uma empresa do 
setor aeronáutico que, entre outras coisas, 
produz drones. 

Um belo exemplo de longevidade das 
injetoras REP que, com as manutenções 
corretamente realizadas, podem durar 30 

anos ou até mais! Você verificou que não 
existe obsolescência programada na REP. 
Nossa política é de fornecer peças de 
reposição até o fim da vida útil da máquina.

UM CRESCIMENTO DE 10% 

Voltemos à Etiópia, um país que, suavemente, 
registra um crescimento médio de 10% 
desde 2004.

É aqui em Bishoftu que a REP entregou, em 
fevereiro de 2017, uma V59 (substituída na 
linha G10 pela V510) além de uma prensa 
de compressão TPS-100 
e um misturador para a 
preparação da borracha. 
Um fornecimento 
completo, com o 
objetivo de produzir o 
sanfona ao lado. 

Jérôme CONSTANT, técnico do SAC 
da REP enviado ao local para a instalação, 
explica: "Obviamente, foram necessárias 
algumas modificações para adaptar os moldes 
da G4 na G9 
pois o orifício 
de centralização 
no travessão 
fixo era maior na 
G4. No resto, 
a instalação 
a c o n t e c e u 
per fe i tamente 
segundo as 
c o n d i ç õ e s 
locais, em um 
prédio novo, 
em final de 
construção." 

Injetora REP G4

Temos certeza que os operadores, muito 
atentos durante o treinamento, saberão 
apreciar as fabulosas melhorias ergonômicas 
e a produtividade trazida por este salto 
tecnológico de 37 anos!

Fábrica Dejen Aviation

SALTO TECNOLÓGICO



Por  dent ro 
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SAFARI FOTO

Quem é o mais forte? A resposta depende do contexto... Todo o poder do urso polar seria inútil na savana. Partindo desta ideia, a REP se 
preparou para atender a todos os contextos, diversificando a sua oferta: G10 Core, G10 Extended, RT9, G9A, URP. Como se encontrar 
diante disso? Simples: uma linha para cada necessidade, como acontece com as feras, cada uma no seu habitat! 

UMA IMAGEM TOP DE LINHA

Oriunda de uma longa tradição de injetoras 
de alto desempenho, a imagem das máquinas 
REP é, em geral, de máquinas eficientes, 
confiáveis e duráveis porém caras. Alguns 
clientes sentem não poder pagar o preço da 
tecnologia REP de não terem necessidade de 
algumas funcionalidades pois produzem peças 
simples. Eles não acreditam poder justificar o 
preço de um tal investimento. 

A REGRA MUDOU! 

Mas a regra mudou. A REP, agora 
oferece preços competitivos para todas 
as necessidades, através de uma oferta 
diversificada para que o cliente invista apenas 
no que realmente necessita.

LINHA BÁSICA 

A RT9, fabricada em 
colaboração com nosso 
parceiro  
Tung-Yu, representa a 
linha básica e permite a 
injeção mesmo com um 
orçamento restrito. 

ADAPTAÇÃO AO LOCAL

SOLUÇÕES LOCALIZADAS 

Nossas soluções 
fabricadas na 
China (URP) e 
na Índia (G9A) 
são uma alternativa 
econômica e de 
alto desempenho.

LINHA LEAN 

A G10 Core, 
apresentada 
pela primeira 
vez em 2016, 
acessível a 
todos os 
orçamentos, 
atende às 
necessidades 
do lean 
manufacturing 
(fabricação 
enxuta), para processos padrão, sem uma 
maior complexidade, fornecendo qualidade, 
confiabilidade e o desempenho REP.

LINHA PERFORMANCE

Finalmente, a G10 Extended, na pura 
tradição REP, é ultra eficiente, configurável 
segundo as necessidades, pronta para evoluir 
durante a sua vida útil, perfeita para processos 
de última geração, de alto rendimento, com 
células automatizadas e processos para dois 
materiais.

Deixemos as palavras finais para 
Stéphane DEMIN, Diretor 
Comercial: "A REP é acessível a 

todos os orçamentos. Nós desenvolvemos 
linhas adaptadas a todas as necessidades, 
sejam elas de desempenho ou de orçamento. 
Você certamente encontrará na REP o que 
necessita!"RT9

V59A

V710 Core

V410 Extended
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ERGONOMIA

"A grande vantagem da 
máquina é a sua ergonomia com uma 
altura de trabalho rebaixada. Isso evita a 
presença de estrados ou a necessidade 
de trabalhar em um poço. É importante 
pois é cada vez maior o número de 
peças de borracha que exigem muitas 
operações em torno da máquina: é 
importante ter espaço em volta para 
organizar as tarefas e poder circular em 
torno da máquina." nos diz o cliente 
francês que possui 35 injetoras, das 
quais 80% são da REP.

CONSUMO DE 
ENERGIA 

"Notamos que a REP realizou grandes 
esforços. Nós temos um sistema de 
retorno de informação sobre o consumo. 
Uma injetora de 400 t consome tão 
pouco como uma antiga injetora de 
150 t." nos conta um cliente alemão.

OCUPAÇÃO DE 
ESPAÇO

"Nós gostamos muito das dimensões 
reduzidas: numa mesma linha, podemos 
instalar 5 máquinas REP para 4 injetoras 
dos concorrentes" nos diz este cliente 
polonês que possui mais de 200 
injetoras das quais mais de cem REP.

CONFIABILIDADE

"Nós consideramos que as 
injetoras REP são mais confiáveis. Temos 
uma taxa de 1,7% de intervenções 
para manutenção não previstas para 
REP, sendo de 4,7% para as máquinas 
concorrentes" relata este cliente 
americano.

O VISOR LUMINOSO 
AZUL

"O visor luminoso é útil mas não 
sabemos a que corresponde a cor azul" 
nos dizem vários clientes americanos. 
Para aqueles que se perguntam, este 
visor luminoso indica um pedido de 
intervenção de um operador para 
remoção do molde. Ele era verde na 
G9 mas o verde é atualmente utilizado 
para indicar que a máquina está em 
funcionamento.

COMENTÁRIOS  
DOS CLIENTESNOVOS 

HORIZONTES

A REP continua o desenvolvimento da linha G10, com a primeira 
máquina horizontal, a H610 além das verticais de grande tonelagem, 
que são as V810 e V910.

O CMS, injetora de 4 estações (1 estação de injeção, 2 de vulcanização e 1 de extração 
do molde) é a solução REP para produções intensas com a eficácia ideal.

UNIDADE DE APERTO

Força de fechamento kN 4000

Mesas de 
aquecimento mm 750 x 

800

Molde mini/maxi mm 195/525 

UNIDADE DE INJEÇÃO

Volume cm3 de 500 a 
6.400

Pressão bar de 1.500 
a 3.000

UNIDADE DE FECHAMENTO 

Força de fechamento kN 8200

Mesas de 
aquecimento mm 1000 x 

1000

Moldes: espessura 
mín./máx.  
Sem mesa deslizante

mm  435 / 
735

Altura do plano de 
trabalho mm 903 

UNIDADE DE INJEÇÃO

Volume cm3 de 1.000 
a 11.000

Pressão bar de 1.500 
a 3.000

UNIDADE DE FECHAMENTO 

Força de fechamento kN 10 200

Mesas de 
aquecimento mm 1200 x 

1200

Moldes: espessura 
mín./máx.  
Sem mesa deslizante

mm  435 / 
735

Altura do plano de 
trabalho mm 1070 

UNIDADE DE INJEÇÃO

Volume cm3 de 1.000 
a 11.000

Pressão bar de 1.500 
a 3.000

UNIDADE DE FECHAMENTO 

Força de fechamento kN 2500

Mesas de 
aquecimento mm 630 x 

500

Moldes: espessura 
mín./máx.  
Sem mesa deslizante

mm 350

Altura do plano de 
trabalho mm 1010 

UNIDADE DE INJEÇÃO

Volume cm3 de 500 a 
6.400

Pressão bar de 1.500 
a 3.000

H610 400 TV810 800 T V910 1000 T

CMS 250 T

H610 - 400 t

CMS - 250 t: 4 estações de trabalho

V810 - 800 t
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VISITA AO PAÍS DO DRÁCULA

FENEC Romênia - Empresa parceira do grupo SACRED, a FENEC é especializada na concepção e fabricação de peças em elastômero 
(borracha e silicone) e termoplásticos. Ela possui uma instalação na França e outra na Romênia. 

Cliente fiel por muitos anos, sua instalação 
romena, que já contava com numerosas 
injetoras REP, comprou recentemente uma 
V410 Core, da nova linha G10 Core. 

A FENEC Romena é um belo exemplo de 
uma duradoura relação cliente-fornecedor. No 
interior de suas oficinas, funcionam injetoras e 
de compressão de 50 a 500 toneladas. 

Lá encontramos diferentes gerações de 
injetoras, todas oriundas das oficinas REP: 
G4 (destacamos a longevidade desta 
geração que é de mais de trinta anos!), B66, 
V27, V67, RT9 250, V710 e V410 
Core, sem esquecermos de uma prensa de 
compressão TYC do nosso parceiro Tung-Yu.

Através da sua oferta diversificada, a REP 
soube atender, com o passar dos anos, às 
necessidades da Fenec, cuja experiência 
é reconhecida no campo automotivo e nas 
máscaras de gás. O portfólio de produtos 
da Fenec é, na verdade, variada: máscaras 
de gás para proteção civil e militar, juntas 
de borracha, juntas LSR, cabos de proteção 
e colunas de direção sobretudo para Dacia 
e Renault, tampas EPDM (para a General 
Motors).

G10 CORE 
E O LEAN MANUFACTURING

A nova linha G10 Core da REP, especialmente desenhada para 
os processos simples, tinha toda a chance de encontrar o seu 
lugar na fábrica de Făgăraș. Particularmente satisfeito com a 
durabilidade e a robustez de nossas máquinas, a Fenec escolheu 
a linha G10 Core pois é dotada de todas as funcionalidades 
essenciais e otimizada para o lean manufacturing. Com a 
V410 Core, a Fenec fez a escolha pela experiência REP com 
o custo otimizado para produzir peças de borracha utilizadas 
para cabeamento na indústria automotiva.

Fábrica Fenec

Peças diversas
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FENEC está localizado a uma hora de 
carro do famoso castelo de Bran... mais 
conhecido como o castelo do Drácula!

UM POUCO DE GEOGRAFIA

As equipes da Fenec - Romênia

FENEC RUBBER EASTERN EUROPE
Strada Negoiu 151, 
Făgăraș 505200, Romênia 
Tel. +40.268.216.699  
Site: www.fenec-rubber.ro

G10 CORE
Stewart KNIGHT, chefe comercial dos setores Romênia e 
Bulgária, nos fala das vantagens da linha G10 Core 

"Essas máquinas são muito procuradas neste setor. 
Elas possuem toda a tecnologia REP e um custo 
otimizado. A G10 Core é uma G10, com a mesma 

unidade de injeção patenteada como na G10 Extended. Para 
os clientes que desejam soluções simples e não precisam de 
um kit de extração do molde, automatização ou determinadas 
adaptações, ela é o ideal! 

O seu automatismo é poderoso, possuem uma tela de toque intuitiva de 17 polegadas e 
permitem o uso facilmente. A G10 Core está disponível em três forças de fechamento: 
de 1.600 a 5.100 kN (V410-V510-V710) e detém a certificação CE."

A TECNOLOGIA 
REP ACESSÍVEL A 

TODOS!

Stewart KNIGHT

POR QUE LEAN?
A subutilização dos recursos de 
uma máquina é um desperdício em 
termos do lean manufacturing. 

Investindo em uma G10 Core, 
os clientes somente pagam pelas 
funcionalidades que precisam.
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DIÁRIO DE BORDO 4.0

Veja a nova versão da interface da G10, com a passagem à versão 9.0. Com esta nova versão, desenvolvida em conexão com o REP Pack 4.0, 
a REP desejou satisfazer às expectativas dos usuários finais. Uma pesquisa sobre o uso foi realizada, entrevistando diretamente os usuários 
em seus locais de trabalho, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Polônia, para citar alguns lugares. A versão 9.0 é o resultado 
deste trabalho. 

UM ELEMENTO ESSENCIAL  
DE PRODUTIVIDADE 

Nas máquinas de alta tecnologia, como no 
caso das injetoras REP, a importância da IHM 
(interface homem-máquina) é capital. Todo o 
mundo está consciente que uma interface fácil 
e intuitiva permite o aprendizado mais rápido 
das funcionalidades da máquina, facilita o uso 
das funções avançadas e reduz o risco de erro. 
Em contrapartida, é menos evidente que uma 
"má" interface possa provocar uma rejeição 
pelos usuários, uma utilização incompleta e 
portanto uma menor produtividade. Quem 
diz interface também diz tela de visualização. 
A informação clara, concisa, coerente, legível 
são as marcas de uma interface bem sucedida 
que, acreditamos, ser o elemento essencial da 
produtividade. 

Com a sua tela multitarefas, de 21,5 
polegadas, que permite a programação e a 
consulta de duas páginas por tela, as injetoras 
da geração G10 já eram consideradas como 
fáceis e intuitivas. Mas a REP quis ir além, 
escutando seus clientes e promoveu um 
estudo de uso de sua IHM, de modo a 
otimizar e atender ainda mais às necessidades 
das diversas pessoas envolvidas com a 
máquina.

NOVA INTERFACE 
NA LINHA G10 EXTENDED

AO ENCONTRO DOS USUÁRIOS 

Em geral, mesmo que os nomes variem de 
uma empresa para outra, as pessoas em 
relação com a IHM de uma injetora são os 
operadores, os supervisores ou chefes de 
equipe, os ajustadores de injeção, os técnicos 
de manutenção e, finalmente, os engenheiros 
de processo como também os técnicos de 
qualidade. Cada um deles tem diferentes 
expectativas para a IHM.

Em termos de operadores, alguns são 
autorizados a fazer trocas e ajustes de 
configuração enquanto outros, segundo as 
empresas, não têm essa possibilidade ou 
então somente em um ambiente controlado. 
Os operadores atuam, na sua maioria, no ciclo 
automático. Eles trabalham simultaneamente 
em 2 ou 3 injetoras, eles têm pouco tempo 
para se concentrar na interface e, sobretudo, 
não devem ter que procurar informações. 

As informações que precisam rapidamente 
são: 
• a temperatura 
• as mensagens de alarme, claramente 

identificadas 
• a quantidade de ciclos realizados
• o tempo de vulcanização total e o tempo 

restante
Consequentemente, os dados que usam na 
tela são principalmente: 

• Contador de ciclos
• Relógio para o tempo restante
• Tela das temperaturas (configuração da 

produção)
Sobre as operações do painel de controle, os 
botões de controle do movimento do molde 
e de purga são os mais utilizados.Interface multitarefas G10



REP News 
21

A segunda categoria de usuário é composta 
por supervisores e chefes de equipe, que 
têm a função de supervisão e de assistirem 
os operadores no caso de necessidade (por 
exemplo, um problema com um material, 
necessidade de alterar as configurações, etc.). 
Os técnicos de manutenção utilizam também 
a IHM para a resolução de problemas.

Os ajustadores, mudam e limpam os moldes 
e realmente precisam interagir com a tela que 
tem cerca de vinte comandos. Na verdade, 
eles atuam para iniciar uma série: eles 
chamam o programa e verificam se o molde 
está bem montado. Estão, em geral, sempre 
consultando as configurações.

Finalmente, os engenheiros de processos 
cuja função é definir os parâmetros para 
as produções em curso, usam diariamente 
a IHM. Eles realizam modificações, 
observações e se adaptam, permanentemente 
às condições: 

• Configuração para novos produtos

• Ajuste dos parâmetros

• Resolução de problemas

• Instalação das tolerâncias

• Regulagem dos alarmes

• Desenvolvimento de programas para as 
novas referências, novos moldes, criação 
do programa de aprendizagem (autômato). 

AS EVOLUÇÕES SOFRIDAS

A nova IHM versão 9.0 considera essas 
múltiplas exigências. Além da padronização 
do desenho das páginas, as melhorias 
realizadas vão facilitar as tarefas diárias dos 
diferentes intervenientes. Citaremos aqui 
apenas as principais:

• Nova página do operador. 

• Adição de uma aba de acompanhamento 
da produção (vulcanização, dosagem, 
número de ciclos).

• Alteração da língua da IHM "a qualquer 
momento", acessível permanentemente.

• Ativação do botão de ajuda.

• Adição de um botão "i" que mostra os 
redação de todos os parâmetros da página 
ativa por 10 segundos.

• Possibilidade de fazer capturas de tela em 
um dispositivo USB e salvar os arquivos 
(.csv).

• Nova programação dos relógios de 
aquecimento.

• Exibição dos dados REP Net dos últimos 
20 ciclos (visível no REP Net 4.0) 

• Possibilidade de exportação dos últimos 
1.000 ciclos para dispositivo USB.

INDÚSTRIA 4.0 

Esta nova versão da 
interface vem com um 
conjunto de softwares e 
de aplicativos que fazem 
parte da indústria do 
futuro. Batizado de "REP 
Pack 4.0", este software 
traz novas tecnologias para 
os processos industriais 
dos clientes. Constituído 
de 11 módulos, o REP 
Pack 4.0 permite o 
gerenciamento, em tempo 
real, a centralização dos 
parâmetros do molde, os 
cálculos de produtividade 
e a análise estatística do 
processo.

A conexão remota à tela 
da injetora e o controle 
da interface são agora 
possíveis através do REP 
Viewer 4G. Esta função 
é muito útil para uma 
assistência remota pelo 
SAC. A manutenção 
preventiva é, claro, o ponto chave do REP 
Pack 4.0 com o REP Predict que monitora 
os parâmetros internos da injetora, informa 
a taxa de utilização dos componentes e 
permite detectar desgastes e desvios. O 
REP Sequence completa o programa de 
aprendizagem Mastertrac ® e permite a livre 
programação dos ciclos pelo usuário ou 
a modificação dos ciclos programados na 
aprendizagem. 

O usuário pode também consultar a 
documentação ou seus próprios arquivos 
de produção em formato pdf diretamente 
na máquina através do REP PressDoc e do 
REP ProdDoc. Para saber sobre o consumo 
de energia da máquina, peça por peça, hora 
por hora, ciclo por ciclo, a REP desenvolveu 
o REP WattMeter. 

Também estão disponíveis utilitários como o 
REP Tag, que permite a leitura de código de 

barras ou de QR code com um dispositivo 
manual (para garantir, por exemplo se a 
mistura correta foi utilizada) ou o REP 
HandShake, que permite conectar a injetora 
a um sistema automatizado baseado no 
protocolo de trocas Euromap 67. 

O REP Pack 4.0 inclui o REP Net 4.0 e o 
REP Net App, a 4a geração do software de 
supervisão REP Net (ler página seguinte) e 
o seu aplicativo para celular. 

Finalmente, o REP Pack 4.0 oferece inúmeros 
benefícios em termos de produtividade e 
qualidade. A fábrica torna-se um sistema 
global interconectado, no qual diferentes 
sistemas se comunicam permanentemente 
e onde a rastreabilidade é garantida. A 
visão do conjunto do processo industrial 
permite uma flexibilidade e uma reatividade 
aumentadas.

Qual a injetora mais adaptada à sua 
produção?

Neste módulo, são propostas duas 
ferramentas que auxiliam a sua decisão, 
permitindo a modelização econômica 
de uma produção na injetora e o cálculo 
do preço de custo de uma peça. 

Tipo de licença do software: Gratuito 
Ediomas disponíveis do software: 
Francês, Inglês, Alemão
Disponível para download gratuito em 
nosso site www.repinjection.com!

REP COSTADVISOR: 
A ESCOLHA  

INTELIGENTE!
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A TORRE DE CONTROLE

O REP Net é um software capaz de conectar as injetoras a uma estação de centralização de dados. Software fácil de usar que funciona com 
Windows, ele controla em tempo real a qualidade do processo, centraliza as configurações dos moldes e garante o acompanhamento do plano 
de produção. O novo REP Net 4.0 apresenta seu aplicativo para celular REP net App que permite ser avisado, em tempo real, sobre o 
estado da oficina de injeção. 

E n t r e v i s t a 
com Sylvain 
KOMMER, 

chefe do desenvolvi-
mento de processos de 
injeção de borracha da 
AAM POWERTRAIN 

Sylvain Kommer é um chefe do serviço 
Métodos Industriais da fábrica de Vénissieux, 
como também desempenha o papel de "suporte 
técnico" para o serviço de controle de qualidade. 
Ele trabalha no início do processo de manufatura, 
com as possibilidades de implementação 
de formulações, é suportado pelos números 
de novos projetos, os desenvolvimentos de 
moldes protótipos e grandes séries industriais e 
BCR. Ele também cuida da melhoria contínua 
dos processos de injeção, de tratamento 
de superfície e de aderização. Além disso, 
supervisiona os relatórios de validação EI 
(Échantillons Initiaux = Amostras Iniciais) para 
a apresentação aos clientes.

REP NET 4.0
SOFTWARE DE SUPERVISÃO

Sylvain Kommer, você conhece bem as 
máquinas REP?

SK. Sim, a REP está implantada na AAM 
POWERTRAIN divisão VCS (vibration 
control system) nas instalações de Lyon 
e de Barcelona. Em Lyon, possuímos 20 
máquinas, entre as quais 19 REP de todas 
as gerações: quatro G10, cinco G9, cinco 
G8 e cinco G7 nas quais produzimos 5 
dias por semana em 3 turnos de 8 horas. 
Em Barcelona, atualmente, possuímos 17 
máquinas das quais 11 REP também de 
diferentes gerações: quatro G10, cinco G9, 
duas G7. 

Você já utiliza o RepNet-win ®?

SK. Com certeza, até hoje nós utilizamos 
muito o RepNet-win ® tanto em Vénissieux 
nas nossas 19 injetoras como em Barcelona 
nas nossas 11. 

Você poderia descrever as peças que você 
produz? 

SK. Nós produzimos cerca de 1.500.000 
peças por ano. São peças complexas anti-
vibração para motores montados sobre 
virabrequim, na parte anterior do motor que 
servem para fazer funcionar os acessórios 
como o alternador, a bomba d’água, de óleo 
ou ainda o que todos conhecemos hoje nos 
carros, a climatização.

A precisão e a qualidade de nossas peças 
implicam em um processo muito estável. 
Os problemas podem aparecer de vários 
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parâmetros (máquinas, moldes, injeção, 
tratamento de superfície, etc.). A peça 
possui, sobretudo, uma etapa de aderização, 
que é muito complexa. O elevado nível 
crítico é importante pois se a peça quebra, o 
veículo para e os acessórios necessários para 
o bom funcionamento ficam inutilizáveis. 

É por isso que você aprecia o REP Net, 
que lhe permite garantir a estabilidade do 
processo e a sua rastreabilidade?

SK. Sim, eu uso muito este sistema de 
gráficos de monitoramento dos parâmetros e 
a rastreabilidade. Todos os clientes da REP 
que estão no setor automotivo precisam de 
um sistema como o REP Net para acompanhar 
os ciclos. Para a AAM POWERTRAIN, a 
questão da rastreabilidade é fundamental. Se 
um problema é constatado por um construtor 
automotivo, nós devemos poder analisar 
os dados de produção e retornar de um 
determinado ciclo.

Você utiliza injetoras de diferentes gerações 
em suas fábricas. Poderia confirmar se é 
possível conectar antigos modelos na rede 
REP Net 4.0?

SK. Sim, e gostamos muito do fato de poder 
conectar injetoras de diferentes gerações. 
Que eu saiba, é algo que só a REP oferece. 

O novo REP Net 4.0 concentra-se na 
conectividade. É uma função primordial 
atualmente?

SK. Nós somos usuários desta funcionalidade. 
Nós havíamos desenvolvido portas de 
entradas para acessar o REP Net através de 
licenças flutuantes mas estávamos impacientes 

para acessar um serviço pela nuvem. O WiFi é 
um grande avanço. Antigamente, deveríamos 
ir à estação central. Hoje podemos acessar os 
dados de qualquer lugar.

Quais as funcionalidades do REP Net 4.0 
que você mais utiliza?

SK. Eu acho ótimo que uma única ferramenta 
permite a o armazenamento centralizado das 
configurações de moldagem, a análise SPC 
e a visualização dos ciclos, a supervisão dos 
processos e da fábrica! Poder controlar os 
alarmes que vão parar a produção no caso 
de necessidade, poder desenhar as mudanças 
desejadas, poder visualizar facilmente o 
estado dos últimos 10 ciclos das máquinas 
facilita enormemente o cotidiano de todos. 

A maioria de suas funções já estavam 
disponíveis no RepNet-win ®, qual é para 
você a evolução mais significativa ?

SK. Sem dúvida, o verdadeiro bônus do 
REP Net 4.0 é a sua flexibilidade e a sua 
facilidade de uso! O REP Net era de difícil 
acesso para algumas pessoas, um freio para 
o uso de todas as suas funcionalidades. 
Hoje, as telas são configuráveis em função 
do usuário, operador, ajustador ou técnico 
de qualidade. Como exemplo, os técnicos 
da qualidade passavam 45 minutos por dia 
no REP Net para analisar os ciclos em todo o 
conjunto de máquinas. Com o REP Net 4.0, 
eles podem, em um clique, exibir o estado 
dos ciclos defeituosos da noite anterior. 

O que quer dizer por flexibilidade?

SK. A possibilidade de recuperar os dados e 
organizá-los de acordo com as necessidades 
dos clientes: eu sei o que eu procuro e eu 
o encontro rapidamente. A facilidade de 
comparação graças, principalmente, à parte 
gráfica. O fato de a base de dados ser 
capaz de conexão com a ferramenta que 
gerencia as máquinas é o ideal para o ERP, o 
formato SQL é muito aberto. Antigamente, 
deveríamos fazer com o pdf, por capturas de 
tela ou ainda, por exportação de tabelas Excel 
mas era obrigatoriamente no final de tudo. 
Hoje, podemos ter tudo em tempo real! É 

O REP Net 4.0 é sempre 
compatível com as injetoras de 

antigas gerações (G6, G7, G8, G9) 
e, é claro, com a G10!

muito prático para a supervisão remota de um 
outro local de produção, como Barcelona, 
no nosso caso.

Obrigado, Sylvain Kommer, pelo seu 
depoimento!

Polia filtrante e virabrequim

Capacidade de interconexão 
da base de dados, 

flexibilidade e facilidade de utilização

Monitoramento da conformidade do processo

Siga em tempo real 

Ajustes centralizados

REP Net 4.0

QUATRO GERAÇÕES 
REP NET!

Pioneiro neste campo, a REP oferecia, 
desde 1986, um software de colocação 
de injetoras em rede e de coleta de 
dados do processo:
1986 RepNet® (com DOS)
1994 Rep-Next (com Unix)
2000 RepNet-win® (com Windows)
2017 REP Net 4.0 
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O AAM é um fornecedor automotivo 
mundial de 1ª linha (sistemas de transmissão, 

tecnologia de produtos forjados, sinterizados e de fundições) 
que possui mais de 90 unidades de produção e mais de 
25.000 funcionários no mundo, entre eles 4 instalações da 
divisão POWERTRAIN VCS na Europa:

1. Um centro de Pesquisa e Desenvolvimento na Alemanha 
(Dieburg) que produz também pequenas séries para automóveis 
de luxo (Aston Martin, Ferrari…)

2. Dois fábricas na França, empregando 330 pessoas em 
Vénissieux e Décines. Vénissieux faz, além da montagem, a 
preparação de superfície, colagem de inserções metálicas como 
toda injeção de borracha, adesivada ou não, em uma enorme 
local industrial para diferentes clientes (BMW, Renault-Nissan, 
PSA, Ford, FCA,…). Este local também alimenta em elementos 
de borracha, outros locais industriais do grupo (Índia e China) 
para a montagem de amortecedores de borracha. Décines é um 
local de montagem (sem injeção) dedicado 100% ao cliente 
BMW. O local industrial de Vénissieux comporta a usina como 
um centro de Pesquisa e Desenvolvimento (cálculos e bancadas 
de teste dinâmicos para validação de conceitos e processos).

3. Um local industrial na Espanha, em Barcelona que possui cerca 
de 120 pessoas. Os produtos fabricados são, essencialmente, 
para a MIBA, Renault-Nissan, Daimler-Benz, Porsche e Audi.

4. Um local industrial na Inglaterra, em Halifax dedicado à 
fabricação de amortecedores viscosos. A tecnologia empregada, 
neste caso, é o silicone líquido e não a injeção.

Site: www.aam.com

AAM - AMERICAN AXLE & MANUFACTURING

Instalações na frança - Vénissieux

Fábrica francesa - Vénissieux

"Os concorrentes não oferecem este serviço, se fizessem este 
desenvolvimento, custaria muito mais caro." 

"Eu gosto de poder rastrear ("track") todos os ciclos." 

"Acredito que é um ótima ferramenta de treinamento embora 
a maioria das pessoas a usem para estocar receitas: ele pode 
mostrar aos operadores os eventos (configurações e suas 
consequências)." 

"O REP Net nos permite configurar tolerâncias, fazer relatórios 
e estatísticas, justificar os custos de manutenção e, se houver 
perdas, visualizá-las."

"Como responsável de produção, eu o uso para mostrar aos 
operadores suas taxas de produção."

"Eu acho muito poderoso o fato de ser capaz de ver tudo a partir 
de um único computador."

"Nós utilizamos o REP Net para a resolução de problemas e 
o armazenamento das configurações e receitas. É muito fácil de 
usar e permite conservar a receita original."

"Nós usamos o REP Net segundo as 
solicitações sobre auditorias dos clientes."

COM A PALAVRA, OS CLIENTES REP NET
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A REP oferece durante todo o ano 

CURSOS DE TREINAMENTO 
para DESENHISTAS DE MOLDE, 

PROJETISTAS
 e RESPONSÁVEIS DE MÉTODOS

OTIMIZE SEU PROCESSO!

Cursos  
Elaboração dos Parâmetros de Moldagem 

ou
Cursos Processo e Concepção de Molde

Programa e duração adaptáveis conforme 
solicitação 

TREINAMENTO DA REP:
A escolha inteligente!

RUBBER IN MOTIONwww.repinjection.com
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A CAMINHO PARA O SONHO AMERICANO

RAHCO Rubber Company é uma empresa 
focada no cliente que aposta na qualidade 
e que fornece, há quase 50 anos, produtos 
top de linha, com um acompanhamento 
inigualável ao cliente. A empresa iniciou 
suas atividades em 1967 com a moldagem 
de componentes de borracha miniatura para 
subconjuntos agulha/inserto destinados a 
toca-discos.

Fundada pela família Anton que ainda 
a dirige, e edificada em um terreno de 
465 m², a empresa conheceu um forte 
crescimento, como mostram, hoje, suas 
instalações modernas de Des Plaines, que se 
estende por uma área de 5.580 m² a poucos 
minutos do aeroporto O’Hare de Chicago. 
A empresa especializou-se, ao longo dos 
anos, na moldagem de peças de borracha 
de alta precisão: moldagem por transferência 
com taxa reduzida de resíduos e moldagem 
por injeção flashless. 

PEÇAS DE ALTA PRECISÃO COM 
A G10 EXTENDED

A RAHCO é cliente da REP Corporation 
por mais de 15 anos. Uma estreita 
relação se desenvolveu entre as duas 
empresas, baseada no compartilhamento 
de conhecimentos e troca de informações 
técnicas visando uma melhoria permanente 
de ferramentas, produção, processos de 
fabricação e manutenção de máquinas.  
Após a aquisição de várias injetoras de 
borracha e prensas de compressão durante 
estes últimos anos, para acompanhar o seu 
crescimento, a RAHCO acaba de investir 
em duas injetoras V710 de alta tecnologia, 
da última geração G10. 

Nesta ocasião, Tim Graham, 
presidente da REP Corporation, 
disse: "Estamos orgulhosos de 

contar, entre nossos clientes, com empresas 
ambiciosas e de alto crescimento como 
a RAHCO. Além de nossa tecnologia 
avançada, trata-se certamente da nossa 
capacidade de escuta e nossa aptidão para 
trabalhar em estreita colaboração com a 
equipe da RAHCO, que cimentou o nosso 
exemplar relacionamento."

As injetoras REP permitem à RAHCO 
produzir peças de borracha sem defeitos 
com uma elevada eficiência energética. 
Assim, eles exibem no seu website  
www.rahco-rubber.com, que a RAHCO 

encontrou na REP um fornecedor que 
garante serviço de assistência técnica e um 
suporte reativo, atendendo às mais diversas 
demandas. 

Somente os projetos "win-win" podem trazer 
plena satisfação e a REP como a RAHCO 
souberam construir, baseada na experiência 
complementar e valores compartilhados, uma 
duradoura parceria de confiança!

RAHCO RUBBER, Inc.
1633 Birchwood Ave.Des 
Plaines, IL 60018

Jack Anton, diretor comercial e de 
marketing e Steve Anton, Diretor 
Geral, "Proprietários orgulhosos de 2 
novas injetoras V710"

Steve Anton, Diretor Geral da RAHCO



Ter r i tó r ios 
l im í t ro fes
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
DA PRENSA 
Construtor e parceiro: Tung-Yu 
Modelo: TYC-V-22-2-S-PCD (CE) 
Força de fechamento: 500 t 
Número de estações de trabalho: 2
Tamanho das mesas de aquecimento: 
800 x 950 mm 
Distância entre as mesas: 700 mm 
Curso: 620 mm 
Câmara  de vácuo: Sim

CARTÃO 
POSTAL DO 

CLIENTE
Nós ficamos muito 
impressionados pela sua 
capacidade de produção 

como também pelo acompanhamento 
da fabricação das máquinas e a 
qualidade! Além do mais, o ambiente 
sério porém descontraído que impera 
nas suas equipes é para mim uma 
garantia da continuidade da sua 
empresa. 

Eu também gostaria de agradecer a 
qualidade dos intercâmbios técnicos e 
comerciais que tivemos tanto no campo 
da injeção como o da compressão. 
Tudo isso me faz dizer que a escolha 
da REP para a compra da prensa de 
compressão Tung-Yu foi uma excelente 
decisão.

Molde de compressão...

... Forma para bolo! Após a moldagem, 
a forma de bolo é submetida a uma 
operação de cozimento em um forno 
durante duas horas para uma perfeita 
higiene 

ESCALA GOURMET

EXPERIÊNCIA AO SERVIÇO 
DA CONFEITARIA

Em uma área muito mais atraente do que a da vedação ou da vibração, apresentamos aqui uma aplicação culinária com a compra, por uma 
empresa especialista em assadeiras antiaderentes, de uma prensa de compressão do nosso parceiro TUNG-YU. Como manter perene um 
conhecimento francês a serviço da confeitaria e da gastronomia!

A origem deste novo projeto remonta a 
2012. O cliente procurava uma nova 
solução de produção para a fabricação 
de formas de tamanho grande, em silicone 
em substituição de uma prensa antiga. O 
objetivo era racionalizar a produção das 
meças moldadas, adquirindo uma verdadeira 
prensa de compressão.

A REP international companhou este 
potencial cliente durante todas as fases de 
desenvolvimento. Após um primeiro turno 
de consultas, a REP foi selecionada para 
fabricar as peças difíceis. As dimensões 
importantes do protótipo do molde nos 
obrigavam a encontrar em nossa rede de 
clientes, uma prensa existente suficientemente 
dimensionada. A empresa " Baltijas Gumijas 
Fabrika " na Letônia aceitou nos disponibilizar 
uma prensa adaptada para os testes que 
aconteceram em março de 2017. Graças à 
colaboração ativa do nosso cliente letão, os 
testes foram rapidamente bem sucedidos.

Desde a confirmação da encomenda, o 
Sr.Stewart KNIGHT, responsável técnico 
pela parceria REP Tung-Yu, coordenou 
o conjunto do projeto e acompanhou a 
delegação do cliente a Taiwan no momento 
da recepção da prensa. 

Testes de fabricação foram realizados 
com um molde novo para verificar o 
funcionamento da prensa e a qualidade das 
peças produzidas. Novamente, a adequação 
entre o equipamento construído por  
Tung-Yu e o problema de produção do 
cliente foi verificado e confirmado: a partir 
do segundo molde, as peças estavam boas! 

A potência do aquecimento desta prensa de 
dupla estação e a presença câmara de vácuo 
permitiram o desenvolvimento eficaz e muito 
rápido do processo. 

O cliente particularmente apreciou: 
• a simplicidade de utilização, 
• a presença da câmara de vácuo, que 

resolveu eficazmente os problemas de 
fabricação, 

• o tamanho grande das mesas de 
aquecimento,

• o acompanhamento do projeto entregue 
"completamente pronto".
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VIAGEM COM PILOTO AUTOMÁTICO

Bem-vindo à WIXOM, Michigan, onde funciona a empresa Great Lakes Rubber, uma dos primeiros clientes americanos a ter investido em três 
micromáquinas Microject, das quais uma máquina de laboratório e duas integradas em uma linha completamente automatizada.

A Great Lakes Rubber é um fabricante de 
peças de precisão em borracha moldada, 
desde 1979, especializado em juntas 
dinâmicas com pequena tolerância e ligações 
de borracha/outros materiais. Os setores 
de atividade cobertos são principalmente 
a indústria automotiva, militar, médica e de 
transporte, com aplicações de antivibração 
ou de vedação.

No presente caso, tratava-se de produzir uma 
válvula com uma inserção de metal. Além 
das dificuldades de adesão borracha-metal 
(ler página ao lado), a linha deveria ser 
completamente automática, sem operador. 

A escolha foi de uma célula composta de 
um robô e duas micromáquinas Microject 
equipadas com um 
molde duas cavidades, 
com o ciclo acontecendo 
do seguinte modo:
• Po s i c i o n am e n t o 

e orientação das 
insertos por cubas 
vibratórias

• Controle com câmera para verificar a 
posição dos insertos

• Carregamento dos insertos por robô

• Sobremoldagem e vulcanização

• Remoção das peças do molde por robô

• Controle por câmera: verificação se as 
2 peças foram removidas do molde

• Recuperação do canal de alimentação 
com uma pinça

• Início do novo ciclo

Após vários meses de funcionamento, pode-
se dizer hoje que a Microject está a altura das 
expectativas. O pessoal adotou a máquina 
e a GLR cogita adquirir outras Microjects. 
Don DeMallie, o Diretor Geral da GLR, 
nos confirma que as Microjects propiciam um 
importante ganho 
na competitividade, 
p a r t i c u l a r men t e 
para a produção 
de pequenas peças, 
com uma mistura 
que ultrapassa 

$100 USD por libra. Este projeto foi 
realmente um trabalho de equipa realizado em 
colaboração entre a Great Lakes Rubber, o 
integrador WEXWORD AUTOMATION 
e as equipes da REP Corporation e 
REP France. 

GREAT LAKES 
RUBBER 
COMPANY 
P.O. Box 930199 
30573 Beck Rd 
Wixom, MI 48393, EUA
Site: www.greatlakesrubberco.com

A micromáquina 
integrada em uma 
célula robotizada 
(com uma pinça para 
a retirada do núcleo 
de alimentação e um 
sistema óptico de 
controle das pelas 
moldadas em primeiro 
plano e o robô de 
carregamento das 
inserções em segundo 
plano)

Vista 3D do molde
Tipo de peça de metal-
borracha

PROCESSO DE AUTOMAÇÃO
COM 100% DE SUCESSO
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CARTÃO 
POSTAL DO 

CLIENTE

Olá REP, 

Algumas novidades sobre 
as nossas novas máquinas 

Microject que têm funcionado muito 
bem e a repetibilidade é excelente! 
Nosso pessoal gosta da máquina e já 
a adotaram. Ao encontrarem alguns 
desafios iniciais na inicialização, o 
suporte da REP foi exemplar, para a 
nossa satisfação. No geral, estamos 
muito satisfeitos e desejamos expandir 
esta linha de prensas no futuro!

GLR Wixom Michigan

FOCO NAS PEÇAS DE BORRACHA-METAL
por Matthieu Wolff

Os fabricantes de peças de borracha-metal são confrontados com dois grandes problemas 
que são a adesão e a vedação dos insertos.

ADESÃO, ADERÊNCIA E ADERIZAÇÃO

A adesão pode ser definida como o fenômeno físico e/ou químico que cria a aderência. 
Esta última é utilizada sobretudo no sentido material e qualificando o estado de um 
material que se gruda fortemente a um outro.

A colagem pode ser definida como uma técnica que permite a fixação, em temperatura 
ambiente e sob uma fraca pressão de contato.

A aderização é uma operação tecnológica, em temperatura e alta pressão, que termina 
por uma adesão. 

ADESIVIDADE

A coesão de um material considera as forças de atração intramoleculares, sendo as 
características de adesão, em geral, relativas aos mecanismos de interface.

A adesividade de uma borracha é a tendência a colar em outro material (metal dos 
equipamentos de execução, por exemplo) e inclusive nela mesma.

Do mesmo modo que uma borracha é formulada em função das propriedades a obter, 
no caso do sistema de adesão química, o agente de aderização, que corresponde a uma 
família de elastômeros, será função do sistema de vulcanização, do ambiente aplicativo da 
montagem realizada, na natureza do substrato, do método de moldagem e da geometria 
da peça. Ele é, aliás, ele próprio formulado.

Constata-se que a adesão é favorecida quando as moléculas de uma superfície 
(substrato) são muito próximas das moléculas do outro material (adesivo), necessitando 
um contato íntimo em nível molecular. Graças a este contato molecular interfacial, as 
cadeias macromoleculares dos dois planos interfaciais podem difundir, criando uma zona 
emaranhada.

Nesta interfase, ou segundo o plano interfacial, podem ser formadas ligações químicas 
primárias que aumentam as interações e, geralmente, a resistência mecânica do conjunto.

Nas peças de borracha/metal que funcionam em ambientes cada vez mais duros, 
a qualidade da ligação borracha/metal depende então, da força mecânica inicial e da 
resistência à corrosão. A limpeza prévia da superfície das peças a aderizar é indispensável 
para combater qualquer contaminação ou corrosão.

Os agentes de aderização devem ser aplicáveis em um máximo de processos, oferecer uma 
proteção contra a corrosão do suporte e resistir ao envelhecimento.

IMPERMEABILIZAÇÃO DA INSERÇÃO

Para limitar os vazamentos do material 
de borracha para a inserção, utilizam-se 
facas ou penetradores que têm a função 
de parar mecanicamente o derrame do 
material.

As facas ou penetradores vão esmagar 
a inserção nas áreas específicas e fazer 
a impermeabilização. A dimensão 
destas facas deve permitir compensar as 
tolerâncias dimensionais da inserção.

CONECTAR E PRODUZIR

A Microject é uma micromáquina 
injetora de 6 toneladas de foça de 
fechamento projetada para os processos 
de moldagem e sobremoldagem de 
insertos de pequenas peças. 
Perfeitamente adaptada às peças de 
precisão, é concebida para integrar-
se facilmente nas linhas de montagem 
automatizadas ou em laboratório.

Flexibilidade e simplicidade
• Instalação em 30 minutos

• Tempo reduzido de configuração do 
molde de modo ideal

• Interface intuitiva com tela de toque 

Largura ultrarreduzida para um integração 
facilitada, não necessitando de tomada 
elétrica!
A Microjet existe nas versões 
termoplástica, borracha ou LSR.

Facas (partes em relevo) para vedar nas inserções 
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PASSEIO POR TAIWAN

ROTOCURE: 
IDEAL PARA OS TÊXTEIS 
REVESTIDOS DE POLÍMEROS

A Rotocure é uma máquina de vulcanização contínua. Fabricada pelo nosso parceiro TUNG-YU e comercializada pela REP, ela permite 
vulcanizar os rolos de borracha para diversos usos industriais, domésticos e de lazer. 

O PRINCÍPIO DA ROTOCURE

O material é colocado sobre uma esteira 
transportadora de aço e entra em contato 
com um tambor rotativo aquecido, a partir 
do interior por uma central de vapor, a 150-
200 °C e pelo exterior por infravermelho. O 
material a vulcanizar passa entre o tambor e a 
esteira de aço. Ele é firmemente pressionado 
contra o tambor e avança muito lentamente 
graças à rotação deste. A vulcanização se 
produz pela ação conjunta da temperatura 

Rotocure é a abreviação de "Rotary Curing Press", ou seja 
prensa de vulcanização rotativa. Esta máquina é concebida para a vulcanização contínua de 
rolos de borracha, silicone ou têxteis técnicos revestidos de polímeros, também chamados de 
"tecidos revestidos". Revestimentos de tetos ou solos, têxteis ou acessórios náuticos, roupas 
de chuva, de pesca ou de moto, airbags ou foles de ônibus ou trens, esteiras transportadoras 
para transporte, as aplicações destes produtos são múltiplas e variadas. 

do tambor e da pressão exercida no material 
pela esteira de aço. O diâmetro do rolo e 
sua velocidade vão determinar o tempo de 
vulcanização. A Rotocure pode funcionar 
em ciclo fechado. Neste caso, a velocidade 
é determinada pela tensão da esteira do 
material. 

O filme separador colocado no rolo de 
matéria prima para evitar que a borracha se 
cole nela mesma, fica enrolado na estação de 
desenrolamento no início do processo. No 

final, um novo filme separador é introduzido 
durante o enrolamento do produto final. 
Um terceiro sistema de enrolamento/
desenrolamento é possível pela colocação 
de um papel em alto relevo, eventualmente 
utilizado para gravar a borracha. Para a 
gravação, outra opção possível é o uso de 
um tambor gravado.

Uma linha típica de vulcanização contínua, 
comporta geralmente, um ou vários 
dispositivos de enrolamento/desenrolamento 

O ponto comum a todos estes equipamentos: eles são compostos de tecido revestido fabricado pela Rotocure
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(da matéria prima, do papel de gravação 
e filme protetor), uma Rotocure e um 
dispositivo de enrolamento do produto 
final. Um alinhamento perfeito é fundamental 
para manter as configurações do processos 
nas tolerâncias, obter uma vulcanização 
homogênea e garantir uma boa qualidade de 
enrolamento.

Exemplo de folha de borracha com motivos obtidos com um cilindro gravadoInstalações de vulcanização contínua na fabrica

1. Unidade de alimentação em matéria prima

2. Tambor superior 

3. Tambor inferior

4. Tambor de aquecimento principal

5. Zona de aquecimento auxiliar 

6. Correia de aço ou correia de aço esticado

7. Tambor posterior 

8. Dispositivo de limpeza

9. Unidade de recuperação de produto

SENTIDO DO 
CARREGAMENTO 

DE MATÉRIA 
PRIMA

PARCEIROS DESDE 2004

Graças ao constante esforço de criatividade e inovação, a Tung-Yu desenvolveu 
diferentes tipos de prensas de vulcanização com vácuo e máquinas de moldagem 

(de 10 a 14.000 toneladas) que eliminam a maioria dos defeitos dificilmente 
controláveis encontrados na fabricação de produtos de borracha.

Os resultados são muito positivos, como verificado pelo retorno muito 
favorável dos nossos clientes. Tung-Yu não é líder apenas em Taiwan mas o 

fornecedor preferido de grandes fabricantes na Europa, nos Estados Unidos e 
no Japão. Além do mais, Tung-Yu exporta maciçamente para a China, sudeste 
da Ásia, Austrália e Nova Zelândia.

Com a certificação ISO 9001 e a conformidade CE, Tung-Yu mostra um 
progresso constante nas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento, de fabricação, 
de gerenciamento e de serviço pós-venda, com o objetivo fundamental de 
fornecer ao cliente a melhor qualidade possível e um serviço de primeira 
classe.

Para saber mais: www.tungyu.com

Rotocure
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REP international
15 rue du Dauphiné 
69964 CORBAS

França

Tel.: +33 (0) 4 72 21 53 53
Fax: +33 (0) 4 72 51 22 35
* commercial@repinjection.com

brasil
REP Injetoras de Borracha

Avenida Antártico, n°401
Jardim do Mar - São Bernardo do Campo
CEP 09726-150 SÃO PAULO

 : +55 11 4125 7950
Fax: +55 11 4125 6525

china
URP

No.58 Hehua Road,
LANGFANG ETDZ, 
Hebei province

 : +86 316 6079075

rússia
REP Материалы и Технологии

111397, г. МОСКВА,
Зеленый проспект, д. 20,
этаж 7, пом. 1, ком. 23.

/Fax: +7 (495) 708 4486

Índia
REP Índia 

303, 2nd floor, tower no.07, Thyme Park,
Jigani, Jigani Hobli, Anekal Taluk
BANGALORE – 562 106

 : 00919845390426
repindia@repinjection.com 

itália
REP Italiana

Via Galileo Ferraris 16/18
10040 DRUENTO (TO)

 : +39 (0) 11 42 42 154
Fax: +39 (0) 11 42 40 207

alemanha
REP Deutschland

Sauergasse 5-7
69483 WALD-MICHELBACH

 : +49 (0) 6207 9408.0
Fax: +49 (0) 6207 9408 29

estados unidos
REP Corporation 

8N470 Tameling Court
BARTLETT, Illinois 60103-8146

 : +1 847 697 7210
Fax: +1 847 697 6829


