




Nascemos em 1997, já com a ideia de transformar o cenário de produção das empresas que nunca 
haviam cogitado ou ouvido falar em compósitos. Trabalhamos fortemente durante muitos anos para hoje, 
com grande visibilidade e notoriedade, podermos levar todo o nosso investimento em pesquisas e 
tecnologia para os nossos equipamentos de Filament Winding e Pultrusão para o seu negócio.

Hoje a KORTHFIBER, fabrica além de sistemas de enrolamento filamentar (Filament Winding) para 
tanques/tubos/postes e Pultrusão, nossa nova linha de máquinas para fabricação de vergalhões em fibra 
de vidro e telas em fibra de vidro. Produtos que estão crescendo no mundo e 
principalmente em nosso mercado Nacional.

Atendemos não só o Brasil como também a América Latina e Europa, compondo uma grande quantidade 
de equipamentos já instalados em diversos Países com suas devidas certificações (CE e outros).
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MÁQUINA MPF-KTF-3M 
Equipamento para fabricação de telas de fibra de vidro.

Comando: CNC com controle de velocidades independentes 
e painel central de comando. 

O Sistema pode fabricar até 3 metros de largura por 
comprimento infinito. As telas a serem fabricadas podem 
ser de 2mm à 6mm de diâmetro.

O equipamento em questão, tem a capacidade de efetuar a 
produção de telas de forma simultânea, sendo eles do 
mesmo diâmetro para que a velocidade do sistema de 
tração seja efetiva para ambos e o tempo de cura dentro do 
forno seja o mesmo. Cada bandeja de resina, sistema de 
impregnação, aglomeração e alinhadores são 
individualizados para cada barra da tela, deixando de forma 
independente cada um dos produtos a serem fabricados.



140m²
Produz até

Por hora



PROCESSO DE FABRICAÇÃO



Prateleiras para Roving Banheiras de resina Unidade de “trançagem”



Forno Resfriador Tracionador



Unidade de corte Bobinador



Modelos e Exemplos de Fabricação:



Modelos e Exemplos de Fabricação:
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