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A Swiss Steel é uma produtora líder global de aços 
especiais longos com operações em todo o mundo.  
O Grupo independente possui um modelo de negócios 
integrado construído em torno das Divisões de Produção  
e Vendas & Serviços que permite à Swiss Steel alavancar 
sinergias estratégicas e operacionais no interesse  
de seus clientes.

Produção – Plantas especializadas em siderurgia, forja 

e laminação na Europa e América do Norte; trefilação, 

produção de aço brilhante e tratamento térmico no norte 

e oeste da Europa, Turquia e China (Joint Venture com 

Tsingshan).  

Nossa Divisão de Produção abrange as unidades de negócios 

Ascometal, Deutsche Edelstahlwerke, Finkl Steel, Steeltec e 

Ugitech, operando um total de nove Fornos Elétricos a Arco 

(FEAs) siderúrgicos de última geração no Canadá, França,  

Alemanha, Suíça e EUA. As usinas siderúrgicas se complemen-

tam em formatos e qualidades, abrangendo todo o espectro 

de aços longos especiais. Além dos três principais grupos de 

produtos – aço ferramenta, aço para construção mecânica 

e aço inoxidável – a linha inclui produtos de aço especial.  

Características como estreita tolerância dimensional, resistên-

cia e qualidade de superfície são precisamente combinadas 

para as especificações de nossos clientes.

Nossa “Jornada Verde” 

Estamos embarcando em um programa de Aço Verde +  

Serviços Verdes. A neutralidade de CO2 é nosso objetivo final. 

Propomos já no mercado alguns produtos de aço verdes e 

desenvolvemos iniciativas de serviços verdes.

Swiss Steel International, a divisão de Vendas &  

Serviços – Uma parceira global confiável em consultoria, 

processamento e fornecimento de aço.

Combinamos nossas atividades de vendas dentro da Divisão 

de Vendas & Serviços e garantimos o fornecimento consistente 

e confiável e soluções de ponta a ponta para nossos cliente 

em todo o mundo, com cerca de 70 filiais de distribuição e 

serviços em mais de 30 países. Isso inclui consultoria técnica 

e processos de downstream como serragem, fresa e endu-

recimento, tratamento térmico, bem como gerenciamento da 

cadeia de suprimentos, até a pronta entrega. Perseguimos o 

objetivo de oferecer aos nossos clientes acesso global aos 

nossos produtos e serviços – com excelentes padrões de 

qualidade e serviços de primeira classe. 

Essa abordagem de serviços baseada em nossa linha de 

produtos de última geração leva a relações duradouras com 

nossos clientes, que nos valorizam como parceiros em seu 

desenvolvimento. 

Contamos com cerca de 100 ligas de Aço Ferramenta em 

nosso portfólio. Não hesite em nos contatar acerca de qual-

quer necessidade específica em novos projetos e processos 

inovadores.
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A nossa de gama de serviços inclui 

 – Suporte técnico / 
treinamentos 

 – Serviços de cadeia  
de suprimentos locais 

 – Pronta entrega

 – Corte 

 – Fresa / Esmerilhamento

 – Usinagem

 – Tratamento térmico
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Nossos produtos de alto nível dedicados 
aos mercados mais exigentes

Trabalho a frio

–  CRYODUR® 2990

O aço inovador para traba-

lhos em chapas de metal.

–  CRYODUR® 2767 

Com alta temperabilidade 

e tenacidade, é altamente 

adequado para polimento, 

texturização e usinagem por 

eletroerosão.

–  CRYODUR® 2746 

O aço especial para lâminas 

de cisalhamento a frio, es-

pecialmente para corte de 

sucata.

Trabalho a quente

–  FX-XTRA®

Material versátil para ma-

triz de forjamento para im-

pressões rasas e profundas.  

Excelentes propriedades em 

altas temperaturas tornam 

este um verdadeiro carro- 

chefe.

–  THERMODUR® E 40 K 

SUPERCLEAN

Efetivamente retarda a for-

mação de trincas térmicas 

na fundição de metais leves.

–  THERMODUR® E 38 K 

SUPERCLEAN 

Com excelente tenacidade 

e baixa susceptibilidade a 

trincas térmicas.

–  PRESS-X®

Liga endurecida por preci-

pitação com excelente re-

sistência à fadiga térmica.

–  CX®

Excelente ductilidade e te-

nacidade para forjamento a 

quente e próximo à forma 

acabada.

–  THERMODUR® 2383 

SUPERCOOL 

Para Press Hardening com 

excelente condutividade tér-

mica.
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Aços rápidos

–  RAPIDUR® 3343

A melhor escolha para para 

ferramenta de corte de me-

tais em geral.

–  RAPIDUR® 3207

Aço rápido que combina alta 

performance com ótima re-

tenção de corte de ponta, 

resistência e tenacidade em 

altas temperaturas.

Moldes plásticos

–  MLQ®-XTRA

Material excelente para fo-

togravura & texturização. 

Os processos VAR e ESR 

eliminam quase todas as 

segregações. A alta condu- 

tividade térmica permite re-

dução do tempo dos ciclos 

térmicos do molde.

–  FORMADUR® 400 

SUPERCLEAN

Aço refundido ESR para 

moldes com excelente po-

libilidade e texturização.

–  MD®-XTRA

Aço de máxima temperabili-

dade para moldes de injeção 

plástica de peças grandes. 

A alta condutividade tér-

mica permite redução do 

tempo dos ciclos térmicos 

do molde.

–  CORROPLAST®

Aço de alta resistência à cor-

rosão com excelente usina-

bilidade.

–  CORROPLAST® FM

Aço de máxima desistência 

à corrosão com excelente 

usinabilidade.

–  FORMADUR® PH X 

SUPERCLEAN

Aço inoxidável que estabe-

lece os parâmetros de po-

libilidade.

–  420M®

Aço inoxidável superior para 

moldagem à base de vinil ou 

outros plásticos corrosivos. 

Pode ser usado para inje-

ção, compressão e molde 

de transferência.

Metalurgia do pó

–  Base Fe-, Ni- e Co-

–  Aços especialmente  

para trabalho a frio  

e aços rápidos.

–  Pó para manufatura 

aditiva, “Impressão 3D”.

–  Ferro-Titanit®:  

compósito de matriz 

metálica com carbonetos 

de titânio de alta 

resistência ao desgaste.

Produtos especiais

–  Matriz de forjamento aberta

–  Injeção de Alumínio

–  Extrusão de alumínio

–  Molde plástico

–  Molde de vidro

–  Barras de mandril

–  Rolos Laminadores
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Nossas ligas de aço ferramenta  
e dimensões

EN AISI DEW Finkl
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TRABALHO A QUENTE

1.2083 420 Formadur® 2083 Superclean 420M® Premium Quality •••

Thermodur® E 38 K Superclean •••• ••• •••

 Thermodur® E 40 K Superclean  •••• •••• •••

1.2329 Thermodur® 2329 ••

1.2342 ~H13 Thermodur® 2342 EFS ••••

1.2343 H11 Thermodur® 2343 EFS ShellDie® • ••• ••• • •••

1.2343 H11 Thermodur® 2343 EFS Superclean ShellDie® Premium Quality ••• ••• ••• •

1.2344 H13 Thermodur® 2344 EFS DC® • ••• ••• • •••

1.2344 H13 Thermodur® 2344 EFS Superclean DC® Superior ••• ••• ••• •

1.2365 H10 Thermodur® 2365 EFS • •••

1.2367 Thermodur® 2367 EFS ShelleX® • ••• ••• • •••

1.2367 Thermodur® 2367 Superclean ShelleX® Premium Quality ••• ••• ••• •

1.2383 Thermodur® 2383 Supercool •• •• ••••

1.2714 ~L6 Thermodur® 2714 FX-Xtra®, Durodi®, Finkl 2714 •• ••••

Thermodur® 2999 Superclean ••• ••• • ••

Press-X™ ••••

WF® ••••

CX® •• ••••
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MOLDES PLÁSTICOS

1.2083 420 Formadur® 2083 420M® • • •• •

1.2083 420 Formadur® 2083 Superclean 420M® Premium Quality •••• •

1.2085 420 FM Formadur® 2085 420MB • •••

Formadur® 2190 Superclean •• ••

1.2311 P20 Formadur® 2311 Finkl 2311 ••• ••• ••• •• •• •

1.2312 P20+S Formadur® 2312 COREBLOC™ • • •••

1.2316 420 mod Formadur® 2316 Finkl 2316 ••• •• •••• •• •• ••

1.2316 420 mod Formadur® 2316 Superclean ••• •• •••• •• ••

1.2331 4140 Formadur® 2331 HB® Holderbloc •

1.2343 H11 Thermodur® 2343 EFS ShellDie® ••• •• • • •••

1.2343 H11 Thermodur® 2343 Superclean ShellDie® Premium Quality •••• •• • ••

1.2344 H13 Thermodur® 2344 EFS DC® •• •• • • •••

1.2344 H13 Thermodur® 2344 Superclean DC® Superior ••• •• • ••

1.2357 S7 Cryodur® 2357 DRX® •• •• •••

1.2738 P20+Ni Formadur® 2738 MD® ••• ••• ••• •• •••• •

Formadur® PH 42 Superclean •••• •• •• ••

Formadur® PH X Superclean Mar-X® •••• • •••• •••

Formadur® 320 MD® ••• ••• ••• •• •••• •

Formadur® 320 Superclean  ••• ••• ••• •• •••• •

Formadur® 400 MD®-Xtra SH ••• •••• ••• •• ••••

Formadur® 400 Superclean MLQ®-Xtra SH •••• •• ••• •• •••

P20 mod MD®-Xtra •••• •••• • •• •••• ••

Corroplast® • ••••

Corroplast® FM • ••••

EFS = Extra Fine Structure
Este é um excerto de nosso portfólio que também contém outras ligas. Todas as ligas estão disponíveis na condição refundida.
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EN AISI DEW Finkl
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TRABALHO A FRIO

1.2210 Cryodur® 2210 • ••

1.2242 Cryodur® 2242 •••

1.2249 Cryodur® 2249 • • •

1.2357 S7 Cryodur® 2357 DRX® • ••• •

1.2360 Cryodur® 2360 •• •• •••

1.2363 A2 Cryodur® 2363  •• ••• •

1.2379 D2 Cryodur® 2379  •••• ••• •••

1.2436 ~D6 Cryodur® 2436 ••• ••• ••

1.2510 O1 Cryodur® 2510 •• •• ••

1.2550 ~S1 Cryodur® 2550 •• ••• •• • ••

Cryodur® 2709 •

1.2721 Cryodur® 2721 •• ••• •

1.2746 Cryodur® 2746 •••

1.2767 6F3 Cryodur® 2767 Finkl 2767 ••• •••• •

1.2826 S4 Cryodur® 2826 • ••• •

1.2842 O2 Cryodur® 2842 •• •• ••••

Cryodur® 2990 •••• ••• •••

Cryodur® PM-V10 •••• ••••

Cryodur® PM-V12 •••• ••••

Cryodur® PM-V15 •••• ••••

1.3207 Rapidur® 3207 ••••

1.3243 Rapidur® 3243 •••

1.3247 Rapidur® 3247 ••••

1.3343 M2 Rapidur® 3343 •••• •••• ••• •••

1.3344 Rapidur 3344 •••• •••• ••••

1.3344 / 
1.3395 M3-2 Rapidur® PM 23 •••• •••• ••• •••

1.3294 / 
1.3244 M36 Rapidur® PM 30 •••• •••• ••• •••

1.3253 Rapidur® PM 52 •••• •••• ••• •••

~1.3241 / 
1.3292 Rapidur® PM 16 •••• •••• ••• •••

~1.3351 M4 Rapidur® PM M4 •••• •••• ••• •••

PM = Powder Metallurgical Steel  
Este é um excerto de nosso portfólio que também contém outras ligas. Todas as ligas estão disponíveis na condição refundida.

Nossas ligas de aço ferramenta  
e dimensões
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Lingotes, Lingotamento contínuo, 
Semi-acabados

Lingotes:
0,6 - 128 t

Lingotamento contínuo:
     138 mm 

150 mm 
205 mm 
245 mm

  475 x 340 mm

Protudos semi-acabados:
      50 - 320 mm,  

Aumentando em incrementos  
de 1 mm  

Material plano

   Largura: até 2 000 mm 
Espessura: 2 - 205 mm

Fio-máquina / Arame trefilado

  Fio-máquina: 5,5 - 30 mm

Barras laminadas a quente

  7 - 250 mm        50 - 160 mm

   Largura: 80 - 150 mm  

Espessura: 24 - 160 mm  

Relação largura/espessura:   
10:1 máx.

       Ferro-Titanit®,  
vários tamanhos  
de acordo com  
o requerimento  
do cliente 

Aço brilhante

   0,8 - 130

  2 - 60 mm

  2 - 18 mm

Em barras de 2 a 130 mm

Em bobinas de 0,8 a 22 mm

Produtos forjados

   Matriz de forja aberta,  
forjados rotacionalmente 
simétricos forjados sob 
encomenda até 50 toneladas 
em peça única.

  65 - 1100 mm 

  50 - 750 mm

  Peso de peça única até 72 t

Pré-usinados

   Peças, moldes, matrizes  
e placas pré-usinados, peças 
torneadas de acordo com  
a especificação do cliente

   Rolos laminadores:  
20 - 750 mm ø

   Mandris, ø até 365 mm comprimento 
até 28 m

Nós temos mais de 100 produtos para ofertar, sinta-se livre para contatar seu especialista local para qualquer requerimento especial.  
Dependendo da liga, é possível haver limitações dimensionais.
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Nosso contato local ao redor do mundo

África do Sul
Johannesburg - Cape Town  
Durban - Gqerbha
Telefon: +27(011) 6263370
www.swisssteel-international.co.za

Alemanha  
Düsseldorf - Krefeld   
Niedereschach - Renningen
Telefon: +49 211 9572-2000
www.swisssteel-international.de

Argentina
Buenos Aires 
Telefon: +54 11 7527 0702
www.swisssteel-international.com.ar
 
Austrália  
Springvale, Victoria (Melbourne)
Telefon: +61 3 9547 2077
www.swisssteel-international.com.au
 
Brasil
São Paulo - Caxias do Sul - Joinville
Telefon: +55(11) 2083-9000
www.swisssteel-international.com.br
 

Canadá
Mississauga (Toronto)
Telefon: +1 (800) 268-4977
www.swisssteel-international.ca

Chile 
Santiago
Telefon: +56 2 24 20 56 00
www.swisssteel-international.cl

China
Shanghai - Dongguan - Ninghai  
Taicang - Hong Kong
Telefon: +86 021 6321 6633
www.swisssteel-international.cn
 
Colômbia
Bogota 
Telefon: +57 318 4907962
www.swisssteel-international.co
 
Dinamarca  
Steeltec A/S
Nørresundby 
Telefon: +45 9817 1211
www.steeltec-group.com

Eslováquia
Trenčianske Stankovce
Telefon: +421 327 484 353-365
www.swisssteel-international.sk
 
Espanha
Leganés (Madrid)   
Viladecans (Barcelona) 
Zarátamo (Bilbao)
Telefon: +34 91 510 33 50
www.swisssteel-international.es

Estados Unidos
Carol Stream, IL (Chicago)  
Batavia, IL (Chicago)  
Brea, CA (Los Angeles)
Roebuck, SC (Spartanburg)  
Mahwah, NJ (New York)  
Streetsboro, OH (Cleveland)
Telefon: +1 (800) 323-1233
www.swisssteel-international.us 

Estônia
Tallinn
Telefon: +372 651 7150
www.swisssteel-international.ee
 

Divisões:

ProduçãoVendas & Serviços
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1 400 Colaboradores

> 70 Localizações

5 Continentes

> 30 Países

Finlândia 
Valkeakoski
Telefon: +358 (0)9 8599 150
www.swisssteel-international.fi
 
França
Cluses - Charleville-Mézieres   
Saint-Romain-en-Gier   
Pechbonnieu (Toulouse)   
Mont-Saint-Aignan (Rouen)
Telefon: +33 (0)4 50 98 41 88
www.swisssteel-international.fr

Hungria 
Budapest
Telefon: +36 1 858 7090
www.swisssteel-international.hu
 
Índia
Ambernath (Mumbai area)   
Thane City Office - Chennai
Telefon: +91 98 92 75 33 00
www.swisssteel-international.in
 
Itália
Peschiera Borromeo  
Bologna - Medolago
Telefon: +39 02 54776934
www.swisssteel-international.it
 
Japão
Tokyo
Telefon: +81 3 6717 4401
www.swisssteel-international.jp
 
Letônia 
Olaine (Riga)
Telefon: +371 676 15204
www.swisssteel-international.lv
 

Lituânia 
Kaunas 
Telefon: +370 (37) 710 369
www.swisssteel-international.lt 
 
México
Tlalnepantla (Mexico City) 
Monterrey - Puebla - Queretaro
Telefon: +52 (55) 9172 5400
www.swisssteel-international.com.mx

Oriente Médio
Dubai
Telefon: +971 4 886 4888
www.swisssteel-international.ae
 
Polônia 
Mysłowice - Mirosławice (Wroclaw)  
Warsaw
Telefon: +48 32 317 16 00
www.swisssteel-international.pl

Portugal 
Albarraque, Rio de Mouro (Lisboa)
Telefon: +351 219 167 601
www.swisssteel-international.pt
 
Reino Unido
Oldbury
Telefon: +44 (0) 121 377 3400 
www.swisssteel-international.co.uk
 
República Tcheca 
Kladno - Hustopeče - Moravský Písek  
Frýdlant nad Ostravicí
Telefon: +420 312 642 777
www.swisssteel-international.cz

Romênia  
Bucharest - Brasov
Telefon: +40 (031) 107 37 79
www.swisssteel-international.ro

Rússia
Moscow
Telefon: +7 (495) 641-23-24
www.swisssteel-international.ru
 
Singapura
Singapore - Ho-Chi-Minh-City
Telefon: +65-6515 5929
www.swisssteel-international.sg
 
Suécia
Steeltec Boxholm AB
Boxholm 
Telefon: +46 142 55 100
www.steeltec-group.com
 
Tailândia
Bangkok
Telefon: +66 (0) 20260142
www.swisssteel-international.sg
 
Taiwan (China)
Taipei City
Telefon: +886 2 6603-8882
www.swisssteel-international.com.tw
 
Turquia 
Steeltec Celik A.S. 
Kocaeli
Telefon: +90 2626 783 800
www.steeltec-group.com
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