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Fundição Fagor Ederlan Tafalla incrementa capacidade produtiva de
Ferro de Grafite Compactado(CGI)
• Atualização do System 3000 na fundição Fagor em Tafalla, Espanha
• Desenvolvimento de produção para veículos comerciais e industriais
• Produção Inicial de protótipos em andamento
[Tafalla e Estocolmo, 19 Dezembro 2019] – O Fagor Ederlan Group encomendou uma atualização de capacidade
e funcionalidade do sistema de controle de processo SinterCast Compacted Graphite Iron (CGI) em sua fundição
em Tafalla, Espanha. O pedido especifica uma atualização da instalação inicial do System 2000 para o padrão
completo do System 3000, a fim de apoiar o desenvolvimento intensificado do produto de componentes de veículos
comerciais e de motores industriais. O System 3000 foi instalado e a produção inicial do protótipo CGI está em
andamento.
“Após nosso último investimento de mais de 40 milhões de euros em novas instalações de fusão e moldagem, nos
posicionamos com a flexibilidade metalúrgica e a capacidade dimensional de obter plenamente os benefícios
potenciais do ferro de grafite compactado(vermicular)”, disse o Sr. Ignacio Ainzua, diretor de engenharia da Fagor
Ederlan Tafalla S. Coop. "Com a atualização padrão para o completo do sistema SinterCast System 3000, esperamos
apoiar o desenvolvimento de produtos CGI e as necessidades de produção em série de nossos clientes."
“Como fundição especializada na produção de componentes de motores médios e pesados, o investimento em
Tafalla reflete a crescente demanda por CGI em veículos comerciais e aplicações industriais”, disse o Dr. Steve
Dawson, Presidente e CEO da SinterCast. “A atualização reforça nossa perspectiva de longa data para os
componentes de motores de veículos comerciais, para oferecer a melhor oportunidade de crescimento a longo prazo
para o ferro de grafite compactado. Estamos ansiosos para desenvolver e fornecer essa oportunidade de mercado
junto com a Tafalla. ”
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Sobre Fagor Ederlan,
A Fagor Ederlan Tafalla é uma das seis fundições de ferro do Grupo Fagor Ederlan em todo o mundo. Com mais de
250.000 toneladas de capacidade anual de ferro. O Grupo Fagor Ederlan é especialista em componentes de chassi e
trem para veículos comerciais e de passageiros e também para a indústria de geração de energia. Membro da Corporação
Mondragon, como colaborador proprietário, o Grupo tem mais de 4.500 funcionários em 18 fábricas em 5 países: Espanha,
Brasil, México, Eslováquia e China e faturamento anual de mais de EUR 650 milhões.
Para mais informações: www.fagorederlan.com

SinterCast é fornecedor líder mundial de tecnologia de controle de processos para a produção de alto volume de
Ferro de Grafite Compactado-Ferro Vermicular (CGI). Com resistência à tração pelo menos 75% maior, rigidez 45%
maior e aproximadamente o dobro da resistência à fadiga do ferro fundido cinzento e alumínio convencionais, o
CGI permite que os projetistas de motores melhorem o desempenho, a economia de combustível e a durabilidade,
reduzindo o tamanho, o peso, o ruído e as emissões do motor. A tecnologia SinterCast é utilizada para produção a
diesel e gasolina de blocos de motores e componentes para veículos de passeio, blocos de motores e cilindros
médios e pesados para veículos comerciais e motores industrias como agricultura, off-road, marinha, ferroviários e
aplicações para motores estacionários.

O sistema SinterCast suporta a produção em série de componentes que variam de 2,7 kg a 9 toneladas, todos
usando a mesma tecnologia comprovada de controle de processo. Como fornecedor especializado de soluções de
medição de precisão e controle de processo para a indústria de metais, a SinterCast também fornece as tecnologias
SinterCast Ladle Tracker® e SinterCast Cast Tracker®, para melhorar o controle do processo, a produtividade e a
rastreabilidade em diversas aplicações. Com 57 instalações em 14 países, a SinterCast é uma empresa de capital
aberto, cotada no segmento Small Cap da bolsa de valores Nasdaq Stockholm (SINT). Para mais informações:
www.sintercast.com

- FIM -

