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LINHA DE JUNTAS:
 CRESCENDO E EVOLUINDO 
COM O MERCADO.
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A linha de juntas da MAHLE Metal Leve é uma das 

mais completas do mercado brasileiro. Para atender 

às demandas de um dos países que mais produzem 

automóveis no mundo, são oferecidos jogos de juntas 

motor, jogos de juntas superior, jogos de juntas inferior 

e juntas do cabeçote. Um amplo portfólio de produtos 

que nunca para de crescer e evoluir constantemente.

As juntas oferecidas são projetadas, desenvolvidas 

e produzidas com materiais e tecnologias de ponta, 

seguindo o mais rigoroso padrão de qualidade. O 

resultado são juntas com mais resistência e durabilidade 

em todas as aplicações: agrícola, leve, pesada, utilitários 

e de motocicletas.

Evolução também no atendimento e suporte.

Juntas de aço perfurado – são compostas à 

base de aramida ou grafite de ambos os lados. Quando 

aplicadas ao motor, não precisam de retorque após a 

montagem.

Juntas de chapas de aço sólidas – também 

compostas de aramida ou grafite dos dois lados. São 

usadas em motores que exigem juntas ainda mais 

resistentes que a versão anterior.

Juntas em metal-elastômero – são compostas 

de uma base de metal para vedação da câmara de 

combustão e de perfis de elastômeros 3D injetados. 

São usadas para vedar as passagens de água e óleo, 

principalmente em motores diesel turbinados.

Juntas metálicas multifolhas (Multilayer) – 
compostas com chapas metálicas revestidas de 

material elastomérico (coating). Aplicadas no motor, 

exigem retorque após a montagem. São usadas em 

motores onde existe uma alta pressão de combustão 

(até 150 bar).

Fornecer produtos de acordo com o padrão de 

qualidade do Grupo MAHLE, líder mundial em 

componentes para motor, exige controle constante e 

pessoal qualificado. Essa é uma preocupação que se 

estende do planejamento de processos até a entrega do 

produto final – e a linha de juntas não é uma exceção. 

Investimentos constantes em equipamentos de projetos, 

softwares de ponta, pesquisa de materiais e engenharia 

Juntas Linha Diesel

Juntas Linha Leve

avançada garantem certificações de qualidade e o 

reconhecimento do mercado.

Esse nível de comprometimento global é aliado a 

uma forte atuação local. Testes e aperfeiçoamentos 

constantes garantem à linha de juntas da MAHLE Metal 

Leve um desempenho que respeita a tecnologia e o 

design do equipamento original em cada aplicação.
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