Motores, Automação, Energia,
Transmissão & Distribuição e
Tintas
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Motores		
Motores Industriais
g	
W22 Super Premium (60 a 250 cv)
g	
W22 Premium (0,16 a 550 cv)
g	
W22 Plus (0,16 a 750 cv)
g	
HGF (125 a 4.000 cv)
g	
WQuattro (0,5 a 15 cv)
g	
WMagnet (15 a 200 cv)
g	
WMining (0,5 a 4.000 cv)
g	
WELL (0,5 a 750 cv)
g	
W Wash (0,16 a 50 cv)
g	
Roller Table (carcaças: 132M a 225S/M)
g	
W22Xd (0,5 a 500 cv)
g	
W22 Motofreio (0,16 a 100 cv)
g	
Motofreio à Prova de Explosão (0,5 a 50 cv)
g	
W22Xn (0,16 a 750 cv)
g	
W22Xtb (0,5 a 550 cv)
g	
W22 para Redutor Tipo 1 (0,16 a 50 cv)
g	
Motofreio para Redutor Tipo 1 (0,16 a 50 cv)
g	
Smoke Extraction (0,5 a 550 cv)
g	
W22 para Bomba Monobloco (1 a 100 cv)
Motores Comerciais
WPump - Monofásico (1/4, 1/3 e 1/2 cv)
g WJet Pump - Trifásico e Monofásico (1/8 a 3 cv)
g Steel Motor - Trifásico e Monofásico (1/8 a 3 cv)
g	
Motor Monofásico IP55 - Cap. Permanente ou Cap. de
Partida (1/12 a 12,5 cv)
g Motor para Portão Eletrônico - Trifásico e Monofásico (1/4 a 1 cv)
g Motoceifador - Monofásico (3/4 a 2 cv)
g Motor para Lava Jato - Linha Hobby e Profissional (1 a 20 cv)
g	
Motores para Lavadoras - Automáticas e Semi-automáticas
(1/8 a 1/3 cv)
g Motor para Secadora - Monofásico (1/8 a 1/3 cv)
g Motor para Centrífuga - Monofásico (1/8 a 1/4 cv)
g	
Motor para Condicionador de Ar - Tipo Split ou Tipo Janela
(1/40 a 1/2 cv)
g	
Mini Motor para Movimentação de Ar - Polos Sombreados
(1/40 a 1/25 cv)
g Motor para Aviário - Trifásico e Monofásico (1/3 a 1/2 cv)
g Motoesmeril - Monofásico (1/8 a 3/4 cv)
g Motor para Motosserra - Trifásico (3 a 10 cv)
g
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Automação
Produtos
g	
Capacitores de polipropileno metalizado, tipo
permanente para motores e iluminação
g Capacitores para correção do fator de potência
g	
Contatores e Relés de sobrecarga
g Controlador PFW e Multimedidor MMW01
g	
Comando e Sinalização
g	
Fusíveis aR e gL/gG
g	
Disjuntores em caixa moldada
g	
Disjuntores-motores
g	
Interruptores diferenciais-residuais DRs RBW
g	
Minidisjuntores de 3 a 10 kA
g Quadro de distribuição
g Chaves de partida
g	
Relés programáveis, Controladores lógico programáveis
(CLPs), Interfaces homem máquina (IHMs)
g	
Relés Eletrônicos, temporizadores, protetores e de nível
g	
Relé inteligente SRW01
g	
Interruptores seccionadores SFW e RSW
g Protetor de surto SPW
g Disjuntores Abertos ABW até 6.300 A
g	
Bornes BTW
g Inversores de frequência de baixa tensão
	(MVW01 2,3 a 6,9 kV (500 a 7000 cv)
g Centro de controle de motores de baixa e média tensão
g Inversor de frequência de média tensão
(potências de 500 a 7.000 cv)
g Cubículo compacto de média tensão
CCW05 24kV-16 kA
g	
Soft-starters (potências de 0,75 a 2.500 cv)
g	
Soft-starters de média tensão SSW7000 2,3 4,16 e 6,9 kV
(750 a 4500 cv)
g	
Acionamento CA/CC (potências até 1.700 Acc)
g	
Acionamento com inversor de frequência AFW11C /
AFW11 (40 a 250 cv)
g	
Modular-Drive (potências de 500 a 2.000 cv)
g	
Inversor de frequência autoportante APW11
(60 a 600 cv)
g	
Servomotores e Servoconversores CA 		
(torque de 1,6 Nm a 50 Nm)
g	
Paineis de baixa tensão
g	
SEI - Sistemas Elétricos Integrados
g	
Cubículos de média tensão
g	
Regulador de tensão para motores de geradores
síncronos ECW500
g	
Linha de sensores industriais e fontes de
alimentação Instrutech
g Linha de segurança Instrutech
g Personal - Linha de Nobreak monofásico de 		
baixa potência - Equisul
g Thor World - Linha de Nobreak monofásico de
média potência - Equisul
g ENTERPRISE Plus - Linha de Nobreak trifásico de
alta potência - Equisul
g ENTERPRISE - Linha de Nobreak trifásico
modulares - Equisul
g IHM Multidrives
g Tomadas & Interruptores
Isto é WEG
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Energia
Produtos
g	
Hidrogeradores
Potências até 150.000 kVA
Tensões até 13.800 V
g Turbogeradores
Potências até 150.000 kVA
Tensões até 13.800 V
g Alternadores Síncronos para Grupos Geradores
Potências de a partir de 7,5 kVA
Tensões de 220 a 13.800 V
g Motores de Indução
Potências até 50.000 kW
Tensões de 220 a 13.800 V
g Motores Síncronos
Potências até 110.000 kW
Tensões de 220 a 13.800 V
g Motores de Corrente Contínua
Potências até 10.000 kW
Tensões de 110 a 1.000 V CC
g Turbinas hidráulicas
	Potências até 120 MW 			
(limitado a 5 m o diâmetro do rotor)
g Francis
g Kaplan (Open Pit e tubular S)
g Pelton
g Hidromecânicos
		 g Condutos forçados
		 g Válvulas borboletas
		 g Comportas
Serviços
	Revisão, recuperação e repotenciação em
máquinas elétricas de médio e grande porte e
turbinas hidráulicas, na fábrica ou no campo.

g
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Transmissão & Distribuição
Produtos
g	
Secionadores de alta tensão
Corrente nominal: até 4.000 A
Classes de tensão: 15 a 550 kV
g Transformadores de distribuição
Potências: 15 a 300 kVA
Classes de tensão: 15, 24,2 ou 36,2 kV
g Transformadores secos
Potências: 300 a 20.000 kVA
Classes de tensão: 15, 24,2 ou 36,2 kV
g Transformadores industriais
Potências: 500 a 5.000 kVA
Classes de tensão: 15, 24,2, 36,2 ou 72,5 kV
g Transformadores subterrâneos e submersíveis 		
Potências: 150 a 2.000 kVA
Classes de tensão: 15 ou 24,2 kV
g Transformadores e reatores de força
Potências: acima de 5.000 kVA
Classes de tensão: até 550 kV
g	
Transformadores de fornos e para sistemas de
retificação
Potências: acima de 3.000 a 150.000 kVA
	Classes de tensão: até 36,2 kV 			
(outras tensões sob consulta)
Corrente contínua: até 150 kA (retificadores)
Soluções
Subestações convencionais, subestações móveis e 		
transformadores móveis
Classes de tensão: até 550 kV
Contratos em regime turn-key

g

Serviços
Reforma e repotenciação em transformadores de força
Classes de tensão: até 550 kV

g
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Tintas
Tintas Líquidas
g 
Primers e acabamentos alquídicos, epóxis e
poliuretanos
g	
Esmaltes de secagem em estufas e tintas para alta
temperatura
g	
Epóxi para superfícies húmidas
g	
Tintas anticorrosivas
g	
Tintas marítimas
g	
Tintas normalizadas Petrobras
g	
Hidrossolúveis
g	
Tintas para vidros e espelhos
g	
Tintas para plásticos
g	
Tintas para rodas
Tintas em Pó
	Híbrido
g	
Epóxi
g	
Poliester
g	
Antimicrobiana
g	
Rico em zinco
g	
Livre de metais pesados
g	
Baixa cura
g	
Termocrômica
g	
Anti-chama
g

Repintura Automotiva
Massas
g Primers
g Tintas prontas
g Sistema Mixing
g Vernizes
g Polimento
g Tintas Hidrossolúveis
g

Vernizes Eletroisolantes
Impregnação
g Primers e vernizes protetivos
g Esmalte para fios
g
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A Solução Global com máquinas elétricas e
automação para a indústria e sistemas de
energia.
Soluções completas para a indústria, na velocidade que o
mercado exige.
Todos os dias, em todos os segmentos de mercado: de
pequenos sistemas a grandes obras. Sempre com atenção
aos detalhes, proatividade na resolução dos problemas e
relacionamento honesto com os clientes.
A WEG está presente em todo o mundo com fábricas, filiais
comerciais e assistência técnica. Está presente de alguma
forma no dia-a-dia de todos nós. Nossa tecnologia está nos
processos de produção dos mais variados produtos.
Com tamanha responsabilidade, a WEG mantém seu foco no
ser humano e na preservação do planeta. Por isso, investe
em tecnologia para desenvolver soluções cada vez mais
eficientes, que promovam a real sustentabilidade.
A qualquer hora, em qualquer lugar. Transformando energia
em soluções para sua empresa. Isto é WEG.

Entidades que aprovam WEG
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WEG no Mundo

Matriz
Fábricas
Filiais

Parques Fabris
América do Sul
Brasil
	Blumenau (Transformadores e
Soluções Móveis)
g	
Gravataí (Transformadores)
g	
Guaramirim (Tintas e Vernizes)
g	
Itajaí (Transformadores, Secionadores
de Alta Tensão e Paineis Elétricos)
g	
Jaraguá do Sul (Motores de Baixa e
Alta Tensão, Geradores, Drives, Paineis
Elétricos, Automação)
g	
Joaçaba (Turbinas Hidráulicas)
g	
Linhares (Motores para
eletrodomésticos)
g	
Manaus (Motores para
Condicionadores de Ar e
Eletrodomésticos)
g	
Mauá (Tintas)
g	
São Bernardo do Campo
(Motores de Alta Tensão e Geradores)
g São José (Nobreaks, Retificadores,
Carregadores e Bancos de Bateria)
g São Paulo (Sensores, Fontes e
Segurança de Máquinas)
g
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g

Argentina
Buenos Aires (Tintas)
g	
Córdoba (Motores para
Eletrodomésticos)
g	
San Francisco (Paineis Elétricos)
g
g

América do Norte
México
Huehuetoca (Motores de Baixa e
Alta Tensão, Geradores, Paineis
Elétricos e Transformadores)
g	
Tizayuca (Transformadores)

Europa
g

g

g

Portugal
Maia (Motores de Baixa e Alta 		
Tensão)

g

Áustria
Viena (Redutores, Motorredutores
e Drives)

g
g

g
g

Estados Unidos
Minneapolis (Motores de Alta
Tensão e Geradores)

África

Ásia
China
	Nantong (Motores de Baixa e Alta
Tensão)

g
g

g
g

África do Sul
 ohannesburg (Motores de Baixa
J
e Alta Tensão, Geradores,
Transformadores, Drives e
Controls)

Índia
	Hosur (Motores de Alta Tensão e
Geradores)

g
g

