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APRESENTAÇÃO



SOBRE A MUNIZ



Presente no mercado desde 1988, a Muniz Indústria Mecânica oferece soluções inovadoras de 
forma segura e sustentável para o mercado de usinagem de peças avulsas, conjuntos mecânicos 
e equipamentos, fabricação e recuperação de cilindros hidráulicos, cromo duro industrial, 
revestimento de rolos e furações profundas por ejector drill e broca canhão. 

Atendemos os setores da siderurgia, celulose, mineração, ferroviário, petroquímico e de geração 
de energia. 



GESTÃO DA QUALIDADE. 
CERTIFICAÇÃO DA NBR ISO 9001 



A Muniz Indústria Mecânica é uma empresa com Sistema de Gestão de Qualidade certificado pela 
NBR ISO 9001/2008, norma que busca continuamente desenvolver a excelência de seus produtos 
qualificando os procedimentos adequados à gestão da qualidade em todas as suas atividades 
produtivas. 

Dentre todos os processos merecem destaque as ações corretivas, preventivas e de melhorias. 
As sugestões de clientes e análises de ocorrências relacionadas ao desenvolvimento de 
bens/produtos e serviços. 



SOLUÇÕES



USINAGEM
Nossas soluções para usinagem de unidades fabris e conjuntos montados.



CARCAÇA MANCAL 

BUCHA DO MANCAL FLUTUANTE 

BUCHA DO MANCAL DE APOIO DO CONVERTEDOR 

CABEÇA DA BARRA FALSA 

ACOPLAMENTO 

BOBINA DE ENROLAMENTO 

CASQUILHO 

CONJUNTO BANCADA DE TESTE 

CORRENTE BARRA FALSA 

CONJUNTO DE RODA DE APOIO 

CONJUNTO DE RODA MOTORA 

CONJUNTO (EIXO E PORCA) DA VIGA DE IÇAMENTO 

CONJUNTO DE ROLO DA MESA DE CORTE 



FLANGE ESPECIAL 

INSERTO ESPECIAL BIPARTIDO 

LUVA DO LAMINADOR 

RODA DENTADA 

ROLO DE APOIO 

SEGMENTO DENTADO 

SOQUETE 

SUPORTE - 62,5 TONELADAS 

TAMPA LATERAL 

TAMPA MANCAL 

TRIPLATE 

Vá até a página em nosso site.

http://muniz.ind.br/services/usinagem/
http://muniz.ind.br/services/usinagem/


CILINDROS HIDRÁULICOS
Fabricamos e recuperamos cilindros hidráulicos. 

Atendemos aos setores industrial, ferroviário e mobil.

Vá até a página em nosso site.

http://muniz.ind.br/services/cilindros-hidraulicos/
http://muniz.ind.br/services/cilindros-hidraulicos/


ROLOS DE LAMINAÇÃO
Trabalhamos com a recuperação e o revestimento de rolos de laminação.

Vá até a página em nosso site.

http://muniz.ind.br/services/rolos-de-laminacao/
http://muniz.ind.br/services/rolos-de-laminacao/


FURAÇÃO
Executamos furação por “broca canhão” e Ejector Drill para as 

máquinas de lingotamento contínuo.

Vá até a página em nosso site.

http://muniz.ind.br/services/furacao/
http://muniz.ind.br/services/furacao/


REVESTIMENTO DE CROMO DURO
Executamos esse processo para conferir às peças industriais 

resistência ao desgaste e corrosão.

Vá até a página em nosso site.

http://muniz.ind.br/services/cromo-duro/
http://muniz.ind.br/services/cromo-duro/


comercial@muniz.com.br

http://muniz.ind.br/
http://muniz.ind.br/contato/

