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GF Machinery s.r.o



» GF Machinery s.r.o foi fundada 

dia 2 de Junho de 2003 

origem na empresa estatal da República Tcheca 

:  Elitex



» P-D Group/Valmiera Glass Factory
Linha especial de tratamento químico, Linha de impressão flexográfica, Linha de corte

» Johns Manville
Cortadores (Chopper) Online, Linha de Baking para Roving, 

Renovação da linha de Chopper offline

» PPG
Online Choppers (feito sob medida)

» Faurecia
Linha de Coating , Linha de produção de Headliner

» Jushi
Linha de baking de Roving, Secadores do Cake

» CPIC
Secadores do Cake

» AD Plastik
Linha de produção de Headliner

CLIENTES GF MACHINERY
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» Fiação de fibra de vidro 

FABRICAÇÃO DA MANTA

FABRICAÇÃO filamento de  ROVING

INLINE CHOPPER

OFFLINE CHOPPER



Fiação de fibra de vidro 

CAKE de Fibra de Vidro

Extrusora

ROVING



(permite a troca dos cabeçotes de corte)

FABRICAÇÃO DO ROVING

Estiragem (controle de tensão)

Secagem

Embalagem

Peel-Off

Gaiolas



» Gaiola especial com pesos e 

detectores de presença do filamento. 

FABRICAÇÃO DO ROVING



SISTEMA DE TENSÃO DA FIBRA DE 

VIDRO MONTADO NA GAIOLA

» Medição da tensão nos queijos de roving

» Rolos de freio com freio de efeito “ABS” 



SISTEMA DE TENSÃO DA FIBRA DE 

VIDRO MONTADO NA GAIOLA

» Sensores GF com válvulas  pneumaticas

» Exibição da tensão final de cada queijo

» tensão constante no interior do queijo – melhor 

qualidade final



» Temperatura controlada em até 160°C

» Alimentação automatizada

Secadores



» Opção aquecimento vapor, gas, vapor e gás

» Algoritmo PID do controle de calor

Secadores



Peel-Off - Recuperadora de filamento de

fibra de vidro



» Máquina automática para enrolar o rolo de 

roving em filme de plástico transparente.

Embalagem do Roving



» Sistema de Post – coating;

» Painel de cozimento (baking), sistema de esteiras,

» Cozimento, Resfiamento, classificação automática 

e embalagem 

Linha de Roving

FABRICAÇÃO DO ROVING



Fiação de fibra de vidro

(permite a troca dos cabeçotes de corte)

INLINE CHOPPER



CORTADOR NA 

LINHA DE FIAÇÃO DE 

FIBRA DE VIDRO

(CHOPPER)

INLINE CHOPPER



INLINE CHOPPER

» Comprimento da fibra : 4-102mm 

(permite a troca dos cabeçotes de corte)

» diâmetros do filamento: 10 a 22 microns



INLINE CHOPPER

» até 12 escovas por chopper

» velocidade do chopper: até 

1800m/min



INLINE CHOPPER

» projeto destro ou canhoto.

» controle de velocidade do movimento do 

rolo de backup



INLINE CHOPPER

» grade de segurança para 

caso de eventual 

emaranhado de fio

» verificação de posição 

online rolo de backup contra o 

cabeçote de corte.



INLINE CHOPPER

» controle da energia do rolo tensor de 

backup pelo PLC

» todas as partes móveis do cortador são 

controladas pelo software



INLINE CHOPPER

» Exemplo de uma linha de produção - Chopper 

InLine - conforme solicitação do cliente



OFF-LINE CHOPPERS

» Cortador (Chopper) velocidade máx. de 

300m/min

FABRICAÇÃO da MANTA



OFF-LINE CHOPPERS

» Diâmetro do cabeçote do cortador: 

207mm



LINHA COMPLETA DE FABRICAÇÃO DE 

MANTAS

» Comprimento das fibras: 3; 4,5 mm ; 6 ; 12 mm

» Capacidade de produção: canal vibrofluid 400mm – 6t 

por dia // canal vibrofluid 800mm – 12t por dia



LINHA COMPLETA DE FABRICAÇÃO DE 

MANTAS

» Solução Completa: gaiola, cortador (Chopper), bicos 

(Nozzles), secador Vibrofluid, unidade de resfriamento, 

câmera de filtração, classificador por vibração, balança, 

filtro, sistema de embalagem, sistema de exaustão



» Linha de Produção de Headliners

» cortador (chopper) de roving de fibra de vidro

» forro automotivo

LINHA DE PRODUÇÃO DE 

HEADLINERS



» MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

Manutenção e Peças GFM 

Serviços de Engenharia

Otimização de Processo fabril (fibra de vidro)



MANUTENÇÃO DAS PEÇAS E 

EQUIPAMENTOS DA GFM

» Facas para os cortadores

» Expansão dos eixos dos enroladores

» fabricação de mancais de segurança



MANUTENÇÃO DAS PEÇAS E 

EQUIPAMENTOS DA GFM

» peças especiais solicitadas pelo cliente

» fabricação de placa de controle de produção



» desenho de linhas de produção

» maquinas, equipamentos de processo e 

» dispositivos incluindo o sistemas de controle

(Solidworks 3D)

» Prototipagem e teste

OTIMIZAÇÃO DE FÁBRICA



» Melhorias e reformas de linhas de produção existentes, 

maquinário, equipamentos de processo e dispositivos

OTIMIZAÇÃO DE FÁBRICA
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