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TRANSMISSÃO dE POTÊNCIA MECÂNICA TRANSPORTE dE MATERIAIS A GRANEL

A divisão de Transporte de Materiais da Martin é 
responsável pelo projeto e fabricação de uma ampla 
variedade de produtos para facilitar o transporte e/
ou movimentação dos materiais de seus clientes. 
Todos os produtos Martin são fabricados com a 
mais alta qualidade para garantir muitos anos de 
confiabilidade em serviço.
A Martin fabrica sistemas de transportes completos a 
partir de componentes individuais. Os produtos de 
linha Martin estão disponíveis para o embarque ime-
diato.

ISO 9001
A divisão de Transportadores da Martin possui 
certificação ISO.
A certificação ISO 9001 impulsa a Divisão de 
Transportadores a melhorar continuamente 
produtos e processos enfatizando:

• A satisfação do cliente
• O projeto e construção do equipamento
• A segurança do colaborador Martin
• A capacitação contínua do colaborador Martin
• A eficiência dos processos.

TRANSPORTAdORES E COMPONENTES
A divisão de transportadores da Martin fabrica transportadores helicoidais
de acordo com estandares CEMA, como também sob medida em grandes
diâmetros e comprimentos. Os transportadores helicoidais estão 
disponíveis em diferentes materiais, incluindo aço carbono, aços resistentes 
à abrasão e outros materiais especiais.

A  Martin Sprocket & Gear do Brasil oferece a linha mais completa e extensa de produtos para Transmissão 

de Potência da indústria. Sua capacidade de manufatura inclui uma grande variedade de metais (aços 

especiais, ferro fundido e metais sinterizados), como também injeção de plásticos. Todos os produtos 

Martin são respaldados pela dedicação, qualidade e o compromisso de servir ao cliente, fazendo com que 

a Martin ocupe uma posição de liderança mundial.

SPROCKETS
A Martin possui uma inigualável variedade de sprockets de linha, que mantém em inventário, como também 

capacidades de fabricação sob medida.

• Sprockets para corrente de rolos • Sprockets para corrente de Engenharia

• Sprockets Bi-partidos e sólidos • Métricos e estandard ANSI / ASA

• Shear Pin (Pino cisalhante) • Sprockets plásticos

Disponíveis para montagem com bucha QD, MST e bucha cônica TB.

POLIAS
Completamente comprometidos em atender às necessidades de seus clientes, a Martin Sprocket & Gear 

oferece à indústria grandes estoques de polias para transmissão por correia tipo V. Além dos inventários 

de produtos de linha, possui capacidades para produção em massa e flexibilidade para responder com 

rapidez a fabricações especiais e fabricações sob medida. A Martin oferece a linha mais completa em Polias 

Convencionais, de Alta Capacidade, Métricas, para Aplicações Leves e Velocidade Variável, para montagem 

com buchas QD, MST e TB.

ENGRENAGENS
A Martin conta com uma ampla variedade de engrenagens, que inclui:

• Engrenagens Retas • Cremalheira

• Sem Fim • Engrenagens Cônicas de Dentes Retos

ACOPLAMENTOS
A Martin fabrica uma ampla variedade de acoplamentos flexíveis:

• Quadra - Flex • Acoplamento Estrela

• Acoplamentos de Corrente • Martin Flex

BUCHAS
A linha de buchas Martin é a mais completa da indústria:

• Buchas QD • Buchas TB

• Buchas Cônicas (QD, TB e MST) com furo padrão e métricos • Adaptadores QD

• Buchas QD estandard ANSI / ASA • Buchas MST

• Buchas em Aço Inoxidável

TRANSMISSÕES SINCRONIZAdORAS
A Martin oferece a melhor solução em transmissões sincronizadoras. Como são totalmente compatíveis com 

as correias que existem no mercado, você não precisa preocupar-se em relação ao ajuste da correia na polia.

FABRICAÇÕES ESPECIAIS E ALTERAÇÕES SIMPLES
A Martin possui capacidades de fabricação que permite tempos de fabricação muito pequenos para produtos 

especiais, assim como capacidades de fazer alterações simples no mesmo dia/dia seguinte. Na Martin você 

também conta com a possibilidade de manter em estoque produtos especiais, economizando tempo, 

espaço, fretes e outros custos associados.

A Martin fabrica e armazena grandes quantidades de componentes de linha para 
transportadores helicoidais. Com a Martin você pode ter partes de um transportador ou um 
completo, com a garantia de ter sido previamente montado, provado e aprovado na fábrica.
A Martin também fabrica Transportadores de Corrente, Transportadores Helicoidais sem 
Tubo (Shaftless), Transportadores Helicoidais Verticais, Elevadores de Caneca e a mais 
nova aquisição: Tambores para Transportadores de Correias e Elevadores de Canecas, para 
aplicações severas. Contamos com diversos modelos e recobrimentos.
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TRANSPORTE DE MATERIAIS A GRANEL

A divisão de Transporte de Materiais da Martin é 
responsável pelo projeto e fabricação de uma ampla 
variedade de produtos para facilitar o transporte e/
ou movimentação dos materiais de seus clientes. 
Todos os produtos Martin são fabricados com a 
mais alta qualidade para garantir muitos anos de 
confiabilidade em serviço.
A Martin fabrica sistemas de transportes completos a 
partir de componentes individuais. Os produtos de 
linha Martin estão disponíveis para o embarque ime-
diato.

ISO 9001
A divisão de Transportadores da Martin possui 
certificação ISO.
A certificação ISO 9001 impulsa a Divisão de 
Transportadores a melhorar continuamente 
produtos e processos enfatizando:

• A satisfação do cliente
• O projeto e construção do equipamento
• A segurança do colaborador Martin
• A capacitação contínua do colaborador Martin
• A eficiência dos processos.

TRANSPORTADORES E COMPONENTES
A divisão de transportadores da Martin fabrica transportadores helicoidais
de acordo com estandares CEMA, como também sob medida em grandes
diâmetros e comprimentos. Os transportadores helicoidais estão 
disponíveis em diferentes materiais, incluindo aço carbono, aços resistentes 
à abrasão e outros materiais especiais.
A Martin fabrica e armazena grandes quantidades de componentes de linha para 
transportadores helicoidais. Com a Martin você pode ter partes de um transportador ou um 
completo, com a garantia de ter sido previamente montado, provado e aprovado na fábrica.
A Martin também fabrica Transportadores de Corrente, Transportadores Helicoidais sem 
Tubo (Shaftless), Transportadores Helicoidais Verticais, Elevadores de Caneca e a mais 
nova aquisição: Tambores para Transportadores de Correias e Elevadores de Canecas, para 
aplicações severas. Contamos com diversos modelos e recobrimentos.
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Continuando com a insuperável tradição Martin de oferecer à indústria o 

melhor serviço, combinado com a melhor qualidade do produto, a Martin 

expande sua capacidade de manufatura para produzir ferramentas de mão 

e peças forjadas industriais.

Chaves , Martelos, Ferramentas, todas em 

inventário. A maioria dos artigos estão 

disponíveis também em jogos e podem vir 

cromadas ou na cor preta industrial.

A Martin  também possui capacidade 

para fabricar ferramentas especiais. As 

ferramentas especiais de mão Martin  

são fabricadas de acordo com todos os 

estandares de qualidade industrial.

PEÇAS FORJADAS ESPECIAIS
A Divisão de Ferramentas e Forjas da Martin se caracteriza por ser uma 

operação completa de forja em uma planta só, deste modo se assegura 

o controle de todas as peças, componentes e produtos fabricados.

A Martin fornece peças forjadas para a indústria automotiva, mineira, 

petroleira, agrícola e outros fabricantes originais. A Martin pode gerenci-

ar todas as etapas de produção de sua peça forjada, incluindo desenho 

de matrizes para forja, estampado e tratamento térmico. A Martin utiliza 

tecnologia avançada em seus processos de forja com Martelos de 450 

a 3.000 kg. 

             CAPACIDADES DE FABRICAÇÃO
Como operação usual a Martin mantém em seu inventário milhares de produtos, 

todos disponíveis para serem embarcados no mesmo dia.

Entretanto, quando as peças de linha não satisfazem às necessidades dos 

clientes, a Martin oferece uma grande variedade de alternativas, que vão desde 

simples alterações a furos até peças completas feitas sob medida aos clientes. 

A capacidade de fabricação de produtos especiais não se limita a produção de 

aço. A Martin é capaz de oferecer produtos feitos sob medida e em praticamente 

qualquer tamanho, dimensão e quantidades, desde 1 a mais de 1.000. A Martin 

conta com a mais avançada tecnologia de plástico, usinagem de plástico, 

fundição e forjas.

Com tudo que a Martin tem para oferecer não se estranha que tenha se 

convertido no provedor mais confiável para satisfazer às suas necessidades, seja 

de produtos fabricados sob medida de Transmissão de Potência, como também 

Transportes de Materiais.

FERRAMENTAS DE MÃO INDUSTRIAIS

FORJAS ESPECIAIS

METAL SINTERIZADO, INJEÇÃO 
DE PLÁSTICO POR MOLDE E 
USINAGEM DE PLÁSTICO

FERRAMENTAS DE MÃO E PEÇAS FORJADAS PARA INDÚSTRIA

FERRAMENTAS DE MÃO DE LINHA E ESPECIAIS

FERRAMENTAS 
PARA LATARIA



USA 
Sales and Manufacturing
Albemarle, NC
Burleson, TX
Danielsville, PA
Ft. Worth, TX
Montpelier, OH
Sacramento, CA
Scottdale, GA
Tigard, OR

Manufacturing Only
Abilene, TX
Clarksville, TX 
Dallas, TX
Mansfield, TX 
Paragould, AR

Mini Manufacturing 
Centers
Boston, MA
Charlotte, NC
Chicago, IL 
Denver, CO
Nashville, TN
Houston, TX 
Kansas City, MO
Los Angeles, CA
Minneapolis, MN
Nashville, TN
Portland, OR  
Tampa, FL
Wayne, NJ

CANADA 
Sales and Manufacturing
Edmonton, AL
Mississauga, OT 
Cambridge, OT  

MEXICO
Sales and Manufacturing
Toluca, MX
Guadalajara, JL 
Monterrey, NL  

CHINA
Asia Divison 
Headquarters
Shanghai, JD
Tianjin, JD 
Changzhou, JS
Chengdu, SC
Fuzhou, FJ 

MEMBER

CONVEYOR EQUIPMENT
MANUFACTURERS ASSOCIATION

www.martinsprocket.com
Consulte a Martin para aplicações especiais e suporte de engenharia!

USA
General Offices 
Sales and Manufacturing
Arlington, TX
3100 Sprocket Drive 76015-2898
P.O. Box 01588
817-258-3000 (FAX 817-258-3333)

BRASIL
Escritório e Fábrica
Artur Nogueira, SP
Rod. SP 332, km 154 
Cep: 13160-000 
Tel. 55 19 3877-9400 
martin40@martinsprocket.com

Martin no Mundo

Nossa extensiva experiência na indústria nos permite oferecer a você algumas 
respostas para os problemas que impactam sua capacidade de produção. 

Temos disponíveis catálogos específicos para diversas indústrias e mercados.

ESPECIALIDADES Martin
 • Grãos • Minérios • Papel e Celulose • Cimento

 • Coletores de Pó  • Misturadores e Trituradores • Serragens • Ração

  • Lodo e Esgoto • Cinzas • Calcário • Soda Cáustica

 • Casca de Frutas • Carcaças de Animais • Graxaria • Farinhas

 • Fertilizantes • Amido de Milho • Pneus Fragmentados • Granalha

Os materiais Sinterizados estão 
entre os diversos metais usados na 
fabricação dos produtos Martin.

O centro de operações da Martin se 
localiza em Arlington, Texas, seu 
armazém serve de suporte operacional 
para todos os Centros de Serviço Martin 
localizados no Continente Americano.

O Plástico é um dos muitos materiais 
utilizados pela Martin para produzir os 
seus produtos.


