SOMA. PRODUZIMOS A LÂMINA QUE VOCÊ PRECISA.

SOMA soluções magnéticas.
presente onde a tecnologia
e qualidade fazem a diferença.
Há mais de 20 anos no Brasil,
a Soma é a maior empresa de lâminas
e núcleos de aços eletromagnéticos

Empresas que
valorizam a
qualidade em
seus produtos
usam lâminas
soma.

da América do Sul.
Nascida como subsidiária da Tempel
Steel Co, foi nacionalizada em 1998 e,
desde então, investe constantemente
em tecnologia e capacitação técnica.
Sua unidade fabril é a mais
avançada do setor na América do Sul
e tornou-se referência pelo padrão
de excelência técnica para lâminas
eletromagnéticas. Por isso, quando
a indústria busca soluções, pensa na

lâminas
de grande
porte

Soma, no seu know-how em

lâminas para
reatores

desenvolvimento de produtos e
serviços inovadores e na sua
capacidade de atender produções
em larga escala com repetibilidade

lâminas para
motores

lâminas para
transformadores

e padrões definidos. Tecnologia que
faz a diferença no Brasil e é
exportada para dezenas de países na
Ásia e Américas.

www.somabrasil.com.br

Produzimos a lâmina
que você precisa.

Lâminas de grande porte.
presentes onde há necessidade de
alta performance e máxima qualidade.
A peça que
você precisa.

Engenheiros e
projetistas que buscam
soluções inovadoras
em desenvolvimento e
projetos, para entregar o
melhor produto. Sempre.

Excelência técnica
é prioridade.
Somos certificados
pelo ISO 9001. Nosso
padrão de qualidade
é reconhecido
mundialmente.

Grandes projetos exigem uma
grande equipe para realizá-los.
Nossos engenheiros e projetistas são
treinados em centros de excelência
para ajudá-lo a realizar seus
projetos, personalizados ou não.
Também prestam suporte técnico
para solucionar todas as dúvidas
e garantir máxima eficiência
nos processos de manufatura.

Lâminas para
geradores eólicos,
hidrogeradores,
turbinas,
trens,
entre outros.

Rastreabilidade
total.

Todas as etapas são
auditadas para evitar erros
e atrasos. Mais segurança
e qualidade garantida nos
produtos.
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Produzimos a lâmina
que você precisa.

Lâminas para motores.
Presentes na tecnologia
que facilita sua vida.
ENTREGA
just in time.

Uma linha de produção em larga

Produção e distribuição
inteligente para que
sua empresa tenha peças
na hora que precisar.

escala precisa de repetibilidade.
Afinal, apenas um centésimo de
diferença pode atrasar toda a
produção. Por isso, temos os mais
elevados padrões de eficiência,
para oferecer soluções com impacto
positivo na produtividade, no custo
e no resultado final dos produtos
e serviços oferecidos aos nossos
clientes.

Produção em
larga escala.

Prensas com capacidade
de 25 até 400 toneladas
e velocidade de até 500
golpes por minuto.
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Repetibilidade.

Lâminas para
linha automotiva,
linha branca,
ventilador
e muito mais.

Investimos fortemente
em tecnologia e
maquinário. Assim
evitamos a produção
fora do padrão e
atrasos na entrega por
desgaste da ferramenta.

Produzimos a lâmina
que você precisa.

Lâminas para reatores
e transformadores.
presentes em todos os momentos.
Suporte técnico.

Engenheiros treinados
para solucionar dúvidas
sobre os mais diversos
processos de manufatura.

Produção inteligente economiza
custos e rende mais. Assim as peças
são entregues quando a sua empresa
precisa, sem atrasos. E isso garante
que a produção não pare.
Segurança e qualidade para sua
empresa e respeito pelo seu trabalho.
Sempre atentos aos mais exigentes
padrões de qualidade de nossos

Logística Perfeita.

Uma localização que evita
atrasos na entrega dos
produtos. Estamos a
40 minutos de São Paulo,
40 minutos de Santos e a
20 minutos do Rodoanel.
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clientes nos diversos lugares
do mundo.

Lâminas para
reatores de iluminação
pública e industrial,
no breaks, equipamentos
eletrônicos, etc.

Produzimos a lâmina
que você precisa.

nossos processos.
Presentes na qualidade que faz a diferença.
Laboratório
Controle
rigoroso de
qualidade.

ESTAMPARIA

Produzimos
desde
microlâminas
até discos e
segmentos
de dimensões
até 1.000 mm.

TRATAMENTO
Térmico

Realizamos
controle
de processo
diferenciado
por
temperatura
e atmosfera.
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FERRAMENTARIA

Preparada
para efetuar
todo tipo de
manutenção
necessária
para as
ferramentas
existentes e
construção
de novas,
atendendo
a padrões
rígidos de
precisão.

CORTE

Equipamento
que corta
bobinas em
rolos por
meio de corte
longitudinal.

outros
processos

Atuamos
também nos
segmentos
de injeção de
alumínio,
solda,
rebitagem e
usinagem.

Produzimos a lâmina que você precisa.
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