
QUALIDADE GARANTIDA 
EM PEÇAS DE DESGASTE

Aço belga aliado
à experiência brasileira
Especialistas na fabricação de peças de desgaste de alta 
qualidade e durabilidade, contamos com equipamentos 
de última geração, tais como plasma, oxicorte, dobradei-
ra, calandra, usinagem, solda, dentre outros. Nossos 
profissionais são experientes e amplamente capacitados, 
prezando sempre pela agilidade no atendimento persona-
lizado, assistência técnica e pós-venda.

Somos homologados no programa QUARD AT WORK® da 
NLMK Clabecq na Bélgica, usina siderúrgica fundada em 
1792, reconhecida mundialmente pela alta qualidade e 
experiência na produção de aços especiais. Possuímos um 
estoque completo de chapas premium antidesgaste 
QUARD® 400/450/500/550 visando um prazo de entrega 
rápido aos nossos clientes. 



As empresas com certificação QUARD AT WORK® 
são reconhecidas pela excelência na fabricação de 
peças resistentes ao desgaste e ao impacto, tendo 
como matéria prima as chapas premium antidesgaste 
QUARD® produzidas pela NLMK Clabecq na Bélgica. 
Como benefícios do programa destacamos a garan-
tia de qualidade, origem e rastreabilidade das 
chapas utilizadas na fabricação das peças.

As chapas QUARD® têm garantia da dureza em toda 
a espessura da chapa, com tolerâncias dimensionais 
rigorosas, bordas aparadas, primer de proteção 
contra oxidação durante período de armazenamento, 
acabamento superficial e planicidade excepcionais, 
todas marcadas com identificação na chapa e acom-
panhadas de certificado individual de qualidade – 
com medição de dureza chapa-a-chapa na linha de 
produção.

- Celulose
- Mineração
- Pedreiras
- Linha amarela
- Construção civil
- Transportes de carga
- Guindastes
- Sucroalcooleiro
- Máquinas e equipamentos
- Indústrias em geral

Segmentos
de aplicação

Programa at work !

PARCERIA

Dureza, Brinell
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JVN AÇO COMÉRCIO
E INDÚSTRIA LTDA 
Rua Felipe Jaime, 185 - Vila Piloto
Tres Lagoas/MS - CEP 79612-112
55 67 3521-2566 / 3522-6143
projetos2@jvnaco.com.br
www.jvnaco.com.br
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