
A MELHOR 
TECNOLOGIA 
DO MUNDO PARA 
ESQUADRIAS 
EM PVC 

SL4-FF EVO



GRAF SYNERGY possui sua sede e produção própria em Modena, na Itália, berço 

da mecânica mundial. Exportamos para o mundo todo o know-how e máquinas 

de altíssimo conteúdo tecnológico, seguras, confiáveis e de fácil utilização, para 

a fabricação de esquadrias em PVC e alumínio. 



O que oferecemos aos fabricantes de esquadrias é um centro de excelência 

onde experts em mecânica, eletrônica e informática trabalham em sinergia 

para oferecer soluções fortemente  inovadoras. Com uma produção de 

máquinas e equipamentos que respondem perfeitamente às necessidades e 

exigências tanto do pequeno fabricante quanto das grandes indústrias, temos 

orgulho de ser parceiros estratégicos das empresas que visam, acima de tudo, 

ao desenvolvimento tecnológico. A pesquisa aplicada reflete o dinamismo 

empresarial e os resultados confirmam nosso profissionalismo.



Eliminação total do cordão de solda.
A superfície é perfeitamente plana e homogênea, 

sem necessidade de fresagem e pintura. 

Formato perfeito também em perfis mais curvos.
O canto arredondado é liso e livre de imperfeições  

para evitar qualquer risco de arranhões.

Estética impecável também nas partes mais escondidas.
O perfil de solda não possui descontinuidades e tampouco 

imperfeições durante todo seu processamento.
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A PERFEIÇÃO ESTÉTICA 
DESTE NOVO PADRÃO 
DE PRODUÇÃO PARA 
JANELAS EM PVC É TOTAL
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O segredo de V-PERFECT está na nova SL4FF – EVO.  V-PERFECT é a primeira 

e única tecnologia no mundo que, eliminando completamente o cordão de 

solda do canto da esquadria, permite obter janelas em PVC esteticamente 

perfeitas. Um novo padrão de produção, incomparável no mercado e que é 

possível obter somente com a nossa novíssima soldadora de 4 cabeças SL4 – 

FF EVO: a máquina que reduz os espaços, eleva ao máximo o potencial do PVC 

abrindo-o a possíbilidades que até hoje eram impensáveis.



Eliminando todo e qualquer defeito da esquadria em PVC e deixando-a 

adaptada para ser revestida com qualquer tipo de laminação, criamos de 

fato um produto sem igual em termos de rendimento estético, desempenho, 

e relação qualidade/preço. As janelas feitas com esse novo padrão garantem 

um impacto estético absolutamente revolucionário para o PVC, que não deixa 

nada a desejar com relação ao dos materiais mais prestigiados como madeira 

e alumínio.  Arquitetos, designers e decoradores de interiores terão a liberdade 

de inserir em seus projetos e especificações janelas em PVC que além de 

garantirem ótimas performances técnicas, estão à altura de todos os tipos de 

residências e estilos de decoração. Do design mais moderno e minimalista até 

ao de inspiração mais clássica, étnica ou simplesmente tradicional.

UMA QUALIDADE ESTÉTICA 
QUE SE ADAPTA 
PERFEITAMENTE A TODO 
PROJETO ARQUITETÔNICO 
E DE DECORAÇÃO
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Acabamentos possíveis   
Graças à SL4 – FF EVO, é possível não somente escolher entre perfis de PVC revestidos com lâminas inovadoras que 
reproduzem a estética da madeira e do alumínio, como também combinar o PVC com outros materiais mais nobres 
garantindo resultados até hoje inimagináveis.

*Madeira maciça, PVC pintado ou estampado, PVC acrílico, fibra de vidro, perfis com revestimento em alumínio.
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SL4-FF EVO nasceu da inteligência dos nossos técnicos e da colaboração 

estreita com os fabricantes de perfis que encontraram na GRAF SYNERGY o 

parceiro tecnológico capaz de valorizar seus produtos tornando-os mais fáceis 

de se trabalhar para os fabricantes de esquadrias. À medida em que este novo 

padrão vem se firmando entre os fabricantes, cada vez mais empresas se 

aproximam dessa nova tecnologia para testar diretamente todas as potenciais 

aplicações. A criatividade e o desejo de experimentar novas soluções estéticas 

de designers e fabricantes de perfis não conhecem limites, e SL4 -FF EVO se 

mostrou uma aliada preciosa às empresas mais inovadoras pelo sucesso de 

soluções decorativas novas e originais em perfis de portas e janelas.

UMA TECNOLOGIA 
REVOLUCIONÁRIA QUE ABRE 

INFINITAS POSSIBILIDADES 
À CRIAÇÃO E À UTILIZAÇÃO 

DE NOVOS PERFIS
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Programação dos perfi s 
Com as linhas de solda convencionais, a programação da operação de limpeza depois da solda é executada 
utilizando desenhos DXF dos perfis em usinagem.  Muitas vezes, devido às tolerâncias dimensionais e de forma dos 
perfis em PVC, o perfil real acaba tendo um resultado diferente dos seu desenho teórico e com isso as programações 
ficam imprecisas e inconstantes. O novo método utilizado pela SL4 – FF utiliza o escaneamento do perfil real com um 
dispositivo comum (scanner ou copiadora). Transferindo o arquivo então gerado diretamente ao PC da soldadora, 
consegue-se programar perfeitamente a usinagem final sobre a real forma do perfil.



SL4-FF EVO
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Espaços reduzidos, de 3 para 1 máquina
A nova SL4 FF-EVO não necessita da limpadora 
de cantos e da mesa giratória de peças. Linhas 
convencionais de solda ocupam no mínimo 85m² 
chegando a até 120m² ou mais em alguns casos. 
A nova soldadora 4 cabeças SL4 FF-EVO junto de 
sua mesa de resfriamento necessita de somente 46 
metros quadrados.

TODAS AS VANTAGENS PRODUTIVAS DA NOVA TECNOLOGIA 
• Diferentemente de todas as demais tecnologias, SL4-FF EVO permite 

trabalhar perfis com revestimentos em madeira, perfis peliculados com 
alumínio ou com capa de alumínio.  

• É possível compensar as tolerâncias dos perfis, algo que não é possível 
onde os gabaritos são de aço. 

• Com película normal, algumas soldadoras conseguem soldar as superfícies 
planas, porém cantos e  raios são de qualquer modo refeitos com uma 
limpadora, e os cantos devem ser retocados com pincéis manualmente. 
Gera-se um custo adicional e o emprego de mais mão-de-obra. 

• É possível trabalhar com perfis que ao seu interior contenham produtos não 
soldáveis como fibra de vidro, alumínio ou outros componentes. Fato esse 
que, com outras soldadoras tradicionais, necessita-se de um procedimento 
a mais.

• A usinagem das guarnições de borracha ocorre diretamente durante o 
processo de solda, ao passo que com máquinas tradicionais devem ser 
fresadas em seguida.

• Troca automática do molde para obter solda plana ou em V.

• A área ocupada pela máquina reduz significativamente o espaço dedicado 
à planta de produção permitindo a introdução de mais máquinas que 
trabalham simultaneamente. 

• Reduz-se a necessidade de mão-de-obra.  Em uma linha automática, 
é suficiente um operador que carregue os perfis, não havendo mais a 
necessidade de fazer acabamento nos cantos da solda depois do seu ciclo.



SL4-FF EVO

 400v

 12 kW

180 Nl/min. 6,5 bar

Altura  1650 mm

Peso  2800 Kg.

Comprimento  5250 mm

Largura  2200 mm

Número de cabeças de solda 4

Temperatura de fusão das placas de solda de 240 a 260 °C

Mudança de temperatura Integrado

Medida mínima solda  Padrão  
Opcional

370x400mm em perfis de 70mm de largura
300x300mm em perfis de 70mm de largura

Medida máxima solda Padrão  
Opcional

3200x2800mm
até 6000x5000mm

Altura solda Padrão  
Opcional

mínimo 55mm – máximo 130mm
mínimo 55mm – máximo 185mm

Tempo do ciclo Variável de 55 a 160 segundos (de acordo com o tipo de perfil)

Compensação de erros nos comprimentos de corte até 2 mm

Compensação de erros nos ângulos de cortes horizontais/verticais  até  1 grau

Sistema anti-rotação de quadros Integrado

Sistema de troca de forma “Plano” ou “V” Integrado

Leitor de código de barras Integrado

Esteira com cintas de descarga de perfis Integrado

Sistema de serviço remoto Integrado (com câmera e headphone)

•  Simples posicionamento dos 4 perfis a serem soldados.

•  Posicionamento eletrônico dos eixos X e Y.

•  Movimentos CNC sobre cada cabeça de solda.

•  19 eixos controlados.

•  Sistema de soldagem paralelo.

•  Programação do ciclo da máquina para cada perfil a ser soldado.

•  Altíssima precisão de soldagem, controle em retroação digital.

•  Auto-adaptação à tolerância de altura dos perfis de até 0,7 mm.

•  Soldagem elementos em U.

•  Descarga do quadro soldado em manual ou automático.

•  Soldagem paralela com correção automática das tolerâncias dimensionais 

       e de forma do perfil.



GRAF SYNERGY S.r.l.
Via Galileo Galilei n. 38 - 41015 Nonantola (Mo) Italy
Tel. +39 059 818256 - Fax +39 059 8178161 - info@grafsynergy.com  - www.grafsynergy.com

Dados, imagens e informações são apenas para fins de marketing 
e publicidade. Reservamo-nos o direito de alterá-los sem aviso.


