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Protege a moenda e aumenta a vida 
útil ou a reaplicação do chapisco;

Aumento da extração;

Aumento da pega no rolo de 
moenda;

Possui uma granulometria maior, 
aumentando a tração;

Ajuda a diminuir a umidade do 
bagaço.
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Nova formulação com melhor performance na  extração



Descrição

A Eutectic Castolin, desde 1981, vem produzindo o 
SugarTec XHD - eletrodo 100% desenvolvido para 
aplicação de chapisco em moendas e, com sólida 
experiência no mercado, completa este ano mais de 3 
décadas de tradição em fornecimento desta tecnologia no 
Brasil, sendo referência de qualidade e eficiência em 
chapisco para a indústria de Açúcar & Etanol.

Com a expansão da mecanização na colheita da cana por 
meio de colhedoras, aumentou  a quantidade de 
impurezas que vêm junto com a cana (palha, terra, areia e 
corpos estranhos) e safras muito longas, acentuaram o 
desgaste das camisas de moenda gerando queda na 
extração, efetivamente sendo necessário a formulação de 
um novo produto de alta performance contra o desgaste - 
SugarTec XHD Hard.

Características Técnicas
& Dureza: 50-58 HRc
& Bitolas & Corrente: CC (+)

- Ø 4,0 mm: 130-180A
- Ø 5,0 mm: 160-200A
- Ø 6,0mm: 190-240A

Granulometria Tempo de
Encabelamento
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Soldabilidade Manutenção do
Arco

Pega Durabilidade

SugarTec XHD SugarTec XHD Hard Concorrente A Concorrente B

COMPARATIVO DE PERFORMANCE COM BASE NO SUGARTEC XHD HARD
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EC SugarTec XHD Hard

EC SugarTec XHD Hard - Garantia de proteção, extração e perfil até o final da safra!

O que era bom ficou ainda melhor, o primeiro chapisco
nacional agora com nova formulação

COMPARATIVO DE CHAPISCO

PowerMax 2500
A máquina ideal para aplicação de chapisco

Equipamento portátil pesa somente 15 kg, opera com todos os diâmetros do 
SugarTec XHD Hard, e ainda mais:

Baixo consumo de energia
Economia em cabos de alimentação e cabos obra e terra
Facilita o transporte dentro da usina.
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Consulte também,  nosso App para o cálculo de
consumo de chapisco na Play Store da Google

R. Arthur Barbarini, 959 - CEP 13347-436 - Tel.: 019 3113-2800 - Centro Empresarial de Indaiatuba - Indaiatuba - SP


