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MARTIN® ARCOPLATE™ - Chapa de Desgaste

VANTAGENS 

Fusão da Liga metálica com Passe Único (6mm 
a 20mm) 
É isento de rachadura e/ou fragmentação 
embaixo dos cordões, como ocorre em chapas 
com vários passes de solda. 

Elemento Estrutural 
As características e a conformidade do metal 
base permitem a aplicação do ARCOPLATE™ 
não apenas como revestimento, mas também 
como elemento estrutural. Pode-se fabricar 
peças e tubos conformados com raio mínimo 
150mm. 

Alívio de Tensão durante Fabricação 

Tensões residuais muito baixas e aptas a 

suportar impacto e curvaturas severos. 

MARTIN® ARCOPLATE™ é um revestimento Anti 
desgaste, de baixa Fricção que foi desenvolvido 
para tarefas que exigem alta resistência, 
fabricado a partir de uma tecnologia exclusiva 
que funde o revestimento em uma chapa base 
feita de aço carbono. 

O revestimento oferece uma vida útil ampliada e 
foi desenvolvido para aplicações expostas ao 
desgaste causado por abrasão extrema ou 
impacto, eliminar agarramentos / entupimentos 
com ou sem a presença de altas temperaturas. 

Desempenho 
Testes laboratoriais e de campo mostram que, 
milímetro por milímetro, o revestimento 
ARCOPLATE™ resiste mais que chapas 
temperadas por um fator de até 5 para 1, e 
mais que chapas convencionais de 
revestimento soldadas em 2 para 1. 

Chapa de Desgaste Não Direcional 
Pode ser acoplada em qualquer direção do 
fluxo de material. 

Acabamento Polido 
Reduz ainda mais o atrito, melhorando a 
performance. Capaz de obter redução de 23% 
no atrito, se comparada com a ação do inox 
UNSS 41003 ou placas Q&T. Após o início da 
operação, existe redução adicional do 
coeficiente de atrito em 16%. 
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Espessura de chapas ARCOPLATE™ Disponíveis 

Espessura do revestimento (mm) Espessura da base (mm) Espessura Final (mm) 

6 7 # 13 mm 

8 9 # 17 mm 

10 9 # 19 mm 

12 11 # 23 mm 

20 11 # 31 mm 

As chapas podem ser fornecidas como placa Standard nas dimensões de 1.270 x 3.080 mm , como placas 
padrão conforme desenho do cliente e/ou estruturas de chutes e projetos especiais. 

O ARCOPLATE™ pode ser cortado e moldado em praticamente qualquer formato, e depois facilmente fixado. 

Todas as variações do ARCOPLATE™ podem ser polidas para aplicações antiagarramento. 

MARTIN® ARCOPLATE™ - Chapa de Desgaste
TIPOS DE ACABAMENTO SUPERFICIAL DAS CHAPAS DE DESGASTE ARCOPLATE™ 

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DAS CHAPAS DE DESGASTE ARCOPLATE™ 

Equipamentos Móveis Tubos Revestidos Revestimento de Pontos 

de Transferência 

Malhas de 

Peneira 
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