Sistema de Dentes Ultralok® da ESCO

ESCO Corporation
Reconhecida por seus produtos exclusivos e pelo know-how em engenharia e
metalurgia, A ESCO é fabricante líder de ferramentas de penetração do solo
de alta qualidade técnica e peças contra desgaste para mineração, construção
pesada, dragagem e outras aplicações. A ESCO produz também uma ampla
variedade de componentes para os mercados aeroespacial e de geração de
energia. Projetando produtos de melhor qualidade, que eliminam resíduos,
reduzem custos e promovem melhoria contínua, a ESCO é líder global em
fornecer Qualidade, Valor e Velocidade aos seus clientes.

ESCO Engineered Products
Com fábricas situadas nas Américas do Norte e do Sul, Europa e Ásia, e
representantes licenciados nos principais mercados do mundo, a ESCO
Engineered Products é a primeira escolha do cliente para inovadoras soluções
contra desgaste testadas em campo e ferramentas de penetração do solo para
as aplicações mais pesadas e de desgaste severo.
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Sistema de Dentes Ultralok®

Recursos e Benefícios

A ESCO é líder em inovação e
desenvolvimento de peças contra desgaste
para a indústria de movimentação de terra e
minerais. Mantendo essa tradição, a ESCO
tem a satisfação de apresentar o que há de
mais avançado em sistemas de dentes para
o mercado de mineração e construção — o
sistema de dentes Ultralok.
O Ultralok é um sistema de dentes inovador e com
custo-benefício que atende às necessidades dos clientes para qualquer
equipamento. O revolucionário dispositivo de travamento integrado Ultralok
é composto por duas peças, ao contrário dos sistemas tradicionais de três
peças. O sistema Ultralok dispensa o uso de marretas, não só para o seu
travamento mas para todo o sistema. A segurança é maior, os estoques são
reduzidos e a reposição no campo é simplificada.
Nariz de perfil
delgado

Cargas reduzidas
na trava
Trava integrada
à ponta
Modelos das
novas pontas

Uma simples
alavanca é utilizada
para travar, destravar
e remover a ponta
Fácil acesso
à trava

Pontas com metal
adicional para
aumentar a vida-útil

Ultralok
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Melhor desempenho de
escavação
• Melhor penetração, por meio de:
			 – Menor altura do nariz
			 – Transição suave da ponta
para o adaptador
			 – Nariz com perfil triangular
único
			 – Novos perfis de ponta
compactos

Mais fácil de usar
• Trava integrada à ponta
			 – Redução dos itens de
estoque do cliente
			 – Evita possíveis falhas quanto
à utilização de travas de
forma incorreta.
			 – Evita perder a trava no
campo
• Uma ferramenta simples opera o
sistema – uma alavanca.
			 – Trava a ponta no adaptador
			 – Destrava a ponta no
adaptador
			 – Ajuda a remover a ponta do
adaptador
• Acesso do operador mais fácil à
trava

Maior segurança
• Sistema dispensa uso de
marretas
			 – Não é preciso marreta para
travar a ponta no adaptador
			 – Não é preciso marreta
para destravar a ponta do
adaptador
			 – Não é preciso marreta para
ajudar a remover a ponta do
adaptador
• A dispensa do uso de marreta
significa menor risco de
acidentes
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Sistema de Dentes Ultralok®
Recursos e Benefícios
Maior durabilidade
• Média de 15% de metal de desgaste utilizável a mais do que nos
sistemas convencionais
• Liga de aço mais dura e resistente que a dos sistemas convencionais
• A melhor penetração ajuda a aumentar a vida útil

Maior confiabilidade
• A carga sobre o dispositivo de travamento é mais reduzida que nos
sistemas convencionais
• Qualidade dos materiais de travamento e do processo de montagem
testados e comprovados
• A trava fica localizada na posição onde a peça sofre menos desgaste

Custo reduzido de mão-de-obra
• Maior durabilidade significa menos trocas
• Dispositivo de travamento integrado
			– Sistema integrado “especial” reduz possíveis erros durante a troca
			– Instalação da ponta mais fácil, menos peças para manusear
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Sistema de Dentes Ultralok®
Perfis de Pontas

S

Retroescavadeiras hidráulicas e “face shovel”
S – A ponta S é standard, uma excelente escolha para retroescavadeiras e
pás carregadeiras para uso geral. Projetada com uma nervura central para boa
resistência e abas laterais para boa penetração.

C

C – A ponta C é chanfrada usada principalmente em retroescavadeiras. O design
oferece boa penetração e um metal resistente ao desgaste em trabalhos pesados.
A nervura para trabalho pesado e o exclusivo rebaixo em forma de “gota d´água” na
parte de baixo fazem com que a ponta continue afiada durante toda sua vida útil.
P – A ponta P é para materiais de grande resistência à penetração e projetada
principalmente para retroescavadeiras, mas pode ser usada em pás carregadeiras.
As nervuras superior e inferior dão resistência e garantem que a ponta permaneça
afiada durante toda sua vida útil.
T – A ponta T é dupla (perfil em “U”) para desempenho máximo em materiais de
difícil penetração. A sua configuração única minimiza a chance de pedras ficarem
presas entre as duas extremidades e foi projetada para uso em cantos, junto com as
pontas estilo P, para dar espaço nas laterais das caçambas e minimizar o contato do
material com as laterais. Os dentes dos cantos podem ser trocados em sistema de
rodízio para maior durabilidade.
F – A ponta F tem um formato achatado para fins gerais de escavação e aplicações
em lábios contínuos,uma excelente escolha para trabalhos de limpeza nos fundos
das valas e fundações. O perfil largo desta ponta maximiza a velocidade de
carregamento da caçamba.

P

T

F

H – A ponta H é resistente a aplicações de extrema abrasão e projetada
principalmente para as retroescavadeiras. Possui metal de desgaste adicional que
oferece vida útil prolongada para a ponta. A nervura é ideal para trabalho pesado e
o exclusivo rebaixo em forma de “gota d´água” na parte inferior faz com que a ponta
continue afiada durante toda sua vida útil.

H

AP – A ponta AP é uma ponta de penetração para trabalhos pesados para pás
carregadeiras com metal extra, ideal para trabalhos de alta abrasão. O design
biselado garante o corte afiado da ponta e a nervura no centro superior ajuda a
mantê-la afiada durante toda sua vida útil. Uma sapata de desgaste está integrada
na base da ponta para garantir maior durabilidade.

AP

A – A é a ponta criada para alto desempenho das pás carregadeiras para trabalhos
de extrema abrasão. A extremidade biselada e o painel superior chanfrado garantem
excelente carregamento da caçamba. A base inferior plana em todo comprimento
fornece durabilidade máxima e garante um piso liso para minimizar danos aos pneus.

A

Qualidade em que você pode confiar
A ESCO Corporation irá substituir sem ônus qualquer adaptador ou ponta Ultralok que quebre,
com entrega FOB. Em caso de defeitos de material ou de fabricação, desde que os mesmos não
estejam desgastados e que tenha sido utilizado 100% de componentes ESCO na montagem.
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Aplicações do sistema de dentes Ultralok®
O sistema de dentes Ultralok está disponível para uma série de segmentos do
mercado da construção.

Mercado da Construção Leve
• Para retroescavadeiras, carregadeiras e outros equipamentos compactos
• Os tamanhos U20 e U25 são equipados com adaptadores e perfis de
pontas que se adéquam a todos os trabalhos
Tamanho
Retroescavadeiras
Carregadeiras

U20
6-10 mt
1.5 m3

U25
10-15 mt
2.3 m3

Mercado da Construção
• Para carregadeiras e retroescavadeiras de médio porte.
• Nos tamanhos U30, U35 e U40 a oferta ESCO inclui uma das maiores
seleções de pontas e adaptadores para aplicações diversas, desde os
trabalhos gerais, até os trabalhos pesados
• Ampla seleção de adaptadores para a maior parte dos trabalhos com
retroescavadeiras e carregadeiras.
Tamanho

U30

U35

Retroescavadeiras

15-20 mt

20-28 mt

25-30 mt

Carregadeiras

3.4 m

4.6 m

5.3 m3

3

U40
3

Mercado da Construção Pesada
• Para pás carregadeiras, retroescavadeiras ou escavadeiras frontais “face
shovel”
• Os tamanhos U45, U55 e U60 oferecem completa linha de adaptadores
e pontas
• Projetadas e fabricadas para trabalhar desde as condições mais leves
até as mais severas.
Tamanho

U45

Retroescavadeiras

30-40 mt

40-60 mt

60-75 mt

Carregadeiras

6.1 m

6.8 m

9.1 m3

6

U55
3

U60
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Qualidade, Valor e Velocidade
A cultura da ESCO quanto a qualidade, valor e velocidade (QVS) de sistema
lean, é parte integrante de tudo o que fazemos. Da sala da diretoria a nossa
portaria, do escritório a fábrica – Os funcionários ESCO esforçam-se para
reduzir desperdícios, garantir a segurança, reduzir os custos, diminuir os prazos,
padronizar técnicas de produção e melhorar continuamente. O resultado: A
produção da ESCO atende rigorosas especificações e oferece aos clientes
maior flexibilidade e valor. Estas práticas empresariais também criam benefícios
econômicos, ambientais e sociais para os nossos empregados e nas comunidades onde operamos. A avaliação contínua do QVV de cada unidade ESCO a
nível mundial baseia-se nos seguintes critérios:

Qualidade
•
•
•
•
•
•
•
•

Especialização na indústria de metal
Capacidade para identificar, eliminar e prevenir defeitos na fonte
Estabilidade operacional
Cultura de melhoria contínua
Excelência no processo de produção
Total rastreabilidade do material
Testes metalúrgicos dentro de nossa própria empresa
Fábricas de fundição: Certificadas ISO 9001

Valor
•
•
•
•
•

Rápida reação às mudanças da demanda do mercado
Redução de custos através de fornecimento de produto de alta performance
Produtos mais fáceis e mais seguros no momento da substituição
Produtos com maior vida útil
Engenharia especializada e assistência técnica

Velocidade
•
•
•
•

Link eletrônico para os processo de compra dos clientes
Acesso do cliente em tempo real à nossa cadeia de suprimento
Capacidade de prototipagem rápida
Gestão da cadeia de abastecimento global
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América do Norte
2141 NW 25th Avenue
Portland, OR 97210, EUA
Fone: 800.523.3795 | 503.228.2141

www.escocorp.com
A ESCO Corporation é a preferência para
fornecimento de componentes tecnicamente ricos
em metal e soluções de desgaste para aplicações
industriais. A ESCO tem mais de 40 instalações e
afiliadas no mundo todo.

América Latina
Av. Engenheiro Gerhard Ett., 1.215
Distrito Industrial Paulo Camilo, CEP 32530-480
Caixa Postal 256 Betim, Minas Gerais Brasil
Fone: 55 31.3539.1200
Europa, África, Oriente Médio, Comunidade
dos Estados Independentes
Rue des Fours à Chaux
7080 Frameries, Bélgica
Fone: 32.65.611.555
Ásia do Pacífico
1 Scotts Road, Number 16-08
Cingapura 228208
Fone: 65.6733.5858
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