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Reichmann Casting Finishing

Anúncio de aquisição: Reichmann adquire
propriedade intelectual da MAUS s.r.l.
•
•
•
•

A marca MAUS agora é propriedade da Reichmann & Sohn GmbH
No futuro, a Reichmann Casting Finishing cuidará da base instalada de clientes pela MAUS
em todo o mundo
Reichmann tem mais de 100 anos de experiência em engenharia industrial e mecânica
Novos sistemas automáticos de alta tecnologia de acabamento de ferro fundido serão
anunciados em setembro 2021

A aquisição é oficial desde 1º de julho de 2021. A Reichmann & Sohn GmbH detém agora os
direitos de marca comercial e de propriedade intelectual da empresa italiana de engenharia
mecânica MAUS s.r.l. Com a aquisição, a Reichmann garante valioso know-how no campo da
automação automática de acabamento de ferro fundido. Com isso, a Reichmann está expandindo
ainda mais sua posição como fornecedora líder mundial de sistemas automáticos de acabamento
de fundidos e abrindo um novo potencial de crescimento e desenvolvimento.
Reichmann Casting Finishing e MAUS estão entre as fundições de metal em todo o mundo, com
um parque de máquinas existentes no total de mais de 1000 máquinas instaladas, como
fornecedores líderes de automação de fundição. “Com a aquisição da marca Maus e de toda a
propriedade intelectual, queremos aliar o know-how tecnológico das duas empresas e possibilitar
novos desenvolvimentos. Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes as melhores soluções em
automação de fundição do mercado”, afirma Stefan Reichmann, Diretor Geral da Reichmann &
Sohn GmbH. Uma nova e inovadora linha de produtos para limpeza automática da fundição será
apresentada no início de setembro. Para fornecer peças sobressalentes e serviços aos clientes
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existentes da MAUS, foi instalado um sistema de gerenciamento na sede da empresa em
Weißenhorn.
Sobre a MAUS
A companheira de mercado italiano de longa data MAUS tem mais de 30 anos de experiência no
campo de automação de fundição e torneamento vertical. A marca MAUS oferece uma ampla
gama de centros de usinagem NC e células de robô para a retificação automática de peças
fundidas de até 10.000 kg, bem como uma gama de tornos verticais para a usinagem de peças
de até 800 mm de diâmetro. A divisão MAUS FOUNDRY AUTOMATION oferece máquinas
especializadas para a produção de machos de moldagem.
Sobre Reichmann Casting Finishing
A Reichmann & Sohn GmbH tem mais de 100 anos de experiência e competência de engenharia
em tecnologia de retificação e corte. Clientes em todo o mundo confiam no alto nível de
inovação, confiabilidade e qualidade das máquinas "Made in Germany". A divisão Reichmann
Casting Finishing oferece soluções orientadas para o cliente para retificação de corte automático,
retificação de rebarbação, retificação de superfície e retificação de peças fundidas com correia.
Os sistemas de limpeza automática de fundição e retrabalho de fundição, possibilitam efeitos
positivos em custos, produtividade, qualidade, saúde e segurança em fundições em todo o
mundo. A Reichmann contribui assim para uma maior automação e humanização nas fundições.
Soluções flexíveis e inovadoras para o mercado de fundição
Os sistemas de retificação automática e centros de limpeza de fundição das marcas Reichmann
& Maus são usados internacionalmente para todos os tipos de metais, peças fundidas, forjados e
ligas. Isso inclui peças fundidas para a indústria automotiva, aviação, tecnologia médica,
tecnologia de turbinas e usinas de energia, construção de estradas e esgoto, peças fundidas para
máquinas agrícolas e de construção e acessórios.

Mais informações:
- no Brasil:
GEBE MÁQUINAS E METAIS LTDA
Contato: Gerd Brauer
Tel.: +41 3254-8471; Celular: +41 9 8893-5964
g.brauer@gebemaquinas.com.br
- em Portugal :
FUNDIPOR
Contato: David Monteiro
Tel: + 351 227 860 850
david.monteiro@fundipor.pt
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