PRODUTOS E SERVIÇOS

Rogustec
A Empresa
Fundada em 1995, sua área de atuação é bastante diversificada, possuindo clientes de diversos segmentos.
Atualmente oferece serviços e produtos nas áreas de Usinagem, Ferramentaria, Corte e Dobra de Chapas, Porta
Ferramentas para Tornos Automáticos, Arquivos Deslizantes, Travas e Cofres de Segurança. Isso significa que, seja
qual for o segmento de negócio, a Rogustec sempre oferecerá produtos e serviços diferenciados, atendendo os
Clientes mais exigentes.

Certificação ISO 9001:2008
A ROGUSTEC adotou os procedimentos da ISO 9001 desde 2005 em suas práticas de trabalho e é certificada pela
norma ISO 9001:2008, desde o ano de 2009 pelo Instituto da Qualidade Automotiva. A ISO 9001:2008 é uma série de
normas sobre a gestão da qualidade que pode ser aplicada a empresas, produtos e serviços que foi criada pela
International Organization for Standardization (ISO) na década de 80 e estabelece o envolvimento da empresa com
a garantia de monitorar os processos por meio de medição de performance e, ainda, muda a maneira de encarar o
cliente: ele deixa de ser tratado como algo a parte e passa a fazer parte integrante da qualidade. Em outras palavras,
a qualidade passa a ser definida pelas necessidades e desejos dos clientes.

Serviços
Os serviços prestados pela ROGUSTEC contam com o mais rigoroso controle de qualidade e garantia de excelência.
A ROGUSTEC possui em suas instalações, a capacidade técnica, os processos de testes e de qualidade para produzir
componentes e sistemas em exata conformidade com suas especificações, no prazo e dentro do orçamento. Nossa
engenharia mantém contato direto com a fábrica e realizamos um constante acompanhamento das peças
solicitadas pelos nossos Clientes para reduzir o tempo de desenvolvimento, os custos de ferramental e de produção
com o objetivo de aumentar o desempenho de seus produtos. Você se beneficiará também do excelente suporte de
atendimento proporcionado pela nossa empresa.

Sustentabilidade
A preocupação com o meio ambiente é constante na Rogustec. Em 2011, a empresa implantou o processo de coleta
seletiva de lixo, que separa os resíduos em plásticos, papel e material orgânico e são encaminhados ao programa de
coleta seletiva. Os metais (cavacos e sobras de materiais) também são separados e vendidos a uma empresa de
sucatas que reaproveita todo este material.
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Produtos
Armários
Nossos armários são uma solução prática, durável e segura de manter os pertences guardados.
Prático e resistente nossos armários estão
adequados a norma de segurança NR18 e NR24.
O cliente escolhe qual a melhor forma de fechamento e segurança dos armários, além de
montar sua conﬁguração desejada com quantas
portas e colunas desejar.

Arquivo e Estante Deslizante
Nosso arquivo e estantes é uma solução prática,
racional e econômica Prática e versátil o arquivo
se adapta a necessidade de cada empresa. O
cliente escolhe o módulo que melhor atende a
necessidade de armazenamento e organização
da sua empresa.

Bancada de Trabalho
Nossas bancadas são uma solução prática, durável e
fácil de usar. A Bancada de Trabalho é resistente
sendo uma excelente escolha para serviços que
precisam de uma base estável que não balança
durante o trabalho. As bancadas da Rogustec
possuem design soﬁsticado e eﬁciente com estrutura
em aço e tampo em madeira, perfeita para realizar
trabalhos manuais.

Produtos
Carrinho de Oﬁcina
Resistente e durável, nossos carrinhos são uma
solução perfeita para a desorganização de seus
itens. Possuímos diversos modelos para melhor
agradar nossos clientes. Os Carrinhos para
Ferramentas Rogustec possuem gavetas e bandejas (de acordo com cada modelo) para que
você consiga organizar seus pertences de forma
eﬁciente.

Vídeo Wall
Estrutura para Vídeo Wall, termos duas linhas,
para diversas soluções, desde estruturas maiores como um 3x10 até mais simples com 2x2.
Nossas estruturas são nas linhas premium, que
recomendamos para estruturas maiores.
E a standard que recomendamos para estruturas
menores, de duas a três linhas:
- O premium tem uma estrutura mais robusta e
com uma gama de regulagem grande ideal para
estruturas maiores.
- O standard, tem uma estrutura bem parecida
com a do Premium, porém mais simples, no quesito das regulagens da tela, ideal para uma linha
menor, que necessita de grandes regulagens.

Totem Digital
Nossos totens podem ser para TVs na vertical ou
horizontal, para uma ou duas TVs e permitem
acoplar periféricos extras como computador,
media player, câmera etc. Tudo devidamente
seguro e bem guardado com chave de segurança
em prateleiras internas.
Sua estrutura em aço carbono com pintura
eletrostática alia alta resistência e durabilidade
com excelente acabamento. Podemos fazer
projetos especiais!

Usinagens
A ROGUSTEC fornece uma gama de serviços e soluções para
suprir as necessidades das empresas. Nossos proﬁssionais são
capacitados para desenvolver e produzir os recursos para atender
as suas expectativas.
A organização dos equipamentos e a capacitação proﬁssional,
otimiza a fabricação, acelera a ﬁnalização e garante a precisão do
serviços de Usinagem.
Prestação de serviços de usinagem em tornos CNC e centro de
usinagem CNC, oferecendo soluções para suas necessidades,
com complementação de usinagem em torno automático,
furadeira, rosqueadeira, prensa, fresa etc.

Torno CNC
Feitas para atender as indústrias, de um modo geral, os serviços
de usinagem em torno CNC fazem o trabalho de confecção de
novas peças.
Os serviços de usinagem em torno CNC são feitos através de um
comando numérico computadorizado, o que faz com que o
processo seja totalmente tecnológico, com mecanismos de alta
padronização das peças, tendo em vista que através dos serviços
de usinagem é possível produzir peças em metal e plástico de
forma precisa.

Centro de Usinagem
O centro de usinagem contempla as mesmas vantagens do
torno CNC, com a diferença de possibilitar usinagem de peças
mais complexas em menor tempo e com um melhor acabamento
e precisão.
É utilizando um comando numérico computorizado da mesma
forma do torno CNC, mas para o programação de peças mais
complexas, utilizamos Softwares CAD/CAM/ como o masterCAM
e o EdgeCam, além do Solid edge para fazer as peças em 3D,
dessa forma garantimos a melhor forma de precisão,
acabamento e produção para peças de diversos materiais.

Corte e Dobra
A ROGUSTEC ingressou na área de Corte e Dobra de
Chapas com o intuito de oferecer aos seus Clientes o
que há de mais moderno na área. Fornecemos peças
conforme desenho ou modelo. Executamos grandes e
pequenos lotes de peças com geometria complexa e
precisa. Equipe de profissionais com ampla experiência
na área e integrados com nosso sistema de qualidade.

Corte de Chapas
Chapas cortadas sob medida até ¼” x 3000 mm de
comprimento. Cortes em chapas de aço carbono,
galvanizada, xadrez, alumínio, inox, latão, cobre,
etc.

Dobra de Chapas
Dobra de chapas até 1/2” x 3000 mm de comprimento.
Em nossas Dobradeiras CNC, produzimos todos os tipos
de perfis “U”, “L”, “Z” e Cartola, além de bandejas e
tampas de qualquer tipo.

Puncionadeira CNC
Os serviços de puncionadeira CNC, asseguram maior
rapidez e versatilidade na execução de peças estampadas
em chapas metálicas. Podem atender por encomenda os
mais diversos setores do mercado.

Corte a Plasma CNC MaxPro
Possibilita a execução de serviços de cortes regulares e
precisos com baixo custo em chapas de até 32 mm.
Os desenhos são transferidos para um software Nesting
que otimiza todo o processo, garantindo um melhor
aproveitamento de tempo e material.

Solda
A ROGUSTEC possui uma equipe de profissionais com ampla
experiência na área de soldagem, o que garante acentuado
controle de qualidade dos produtos soldados, facilidade no
manuseio de documentação técnica e aplicação rígida de
procedimentos e normas técnicas de soldagem. Realizamos
montagens técnicas e serviços de solda MIG / MAG, TIG e
PONTO / PROJEÇÃO.

Solda MIG / MAG
O uso do processo de soldagem MIG/MAG, cuja principal
característica é a flexibilidade, permite soldar aços de baixa
liga, aços inoxidáveis e alumínio, em espessuras a partir de 0,5
mm.

Solda TIG
O processo de soldagem TIG é mais utilizado frequentemente
em aços resistentes ao calor, aços inoxidáveis e alumínio em
espessuras mais finas (a partir de 0,3 mm) e possui um
acabamento mais liso e suave.

Solda PONTO / PROJEÇÃO
A soldagem por pontos é muito utilizada na união de chapas de aço
com até 1/8’’ de espessura . As maiores vantagens da soldagem por
pontos são a alta velocidade e a facilidade de automação com alta
taxa de produção .
A soldagem por projeção é principalmente utilizada para unir peças
estampadas, forjadas ou usinadas. O processo geralmente utiliza
chapas finas de espessuras entre 0,5 e 3,2mm .

Pintura
A ROGUSTEC presta serviços nas áreas de pintura
eletrostática a pó e pintura líquida, com capacidade de
atender desde a pequenos serviços até produtos em larga
escala. Efetuamos constantemente testes de qualidade
para levar a você, o melhor resultado no tratamento
estético de seus produtos, elevando assim também sua
qualidade de produção, mantendo a manutenção do
brilho e cor de seu produto por muito mais tempo.

Eletrostática a Pó
A pintura eletrostática é um processo de acabamento que
utiliza o principio elétrico de atração e repulsão de cargas
elétricas. A peça a ser revestida é carregada eletricamente
uma carga oposta à da tinta, a qual é aplicada na peça sob a
forma de um pó seco e ﬂuidizado através de ar comprimido,
o que dispensa totalmente solventes líquidos. A peça então
é levada a uma estufa onde a tinta se liquefaz e endurece,
formando uma película de alto acabamento, uniformidade
e resistência.
Epóxi
À base de resinas epóxi, oferece excelente aderência,
ﬂexibilidade e resistência física. O grande diferencial desta
tinta é a alta resistência à corrosão.
Poliéster
Boa aderência, ﬂexibilidade e boa resistência física e
química. O diferencial é a ótima resistência ao tempo e ao
amarelamento. Recomendada para ambientes expostos.
Híbrido
Combinação de resinas epóxi e poliéster de excelente
aderência, ﬂexibilidade, alta resistência física e boa
resistência química. Geralmente recomendada para
ambientes abrigados.

Pintura Líquida
A pintura líquida tem algumas vantagens sobre outros
processos de pintura, sendo: a sua maior facilidade na
mudanças de cores, a versatilidade de cura, podendo curar
em baixas temperaturas (faixa de 100ºC) e alguns casos
podendo curar por completo somente com a exposição ao
ar. Possibilidade de aplicação em estruturas totalmente
montadas.
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