
5

BANT BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

PRODUTOS

BANTBORU San. Tic. A.Ş. é a empresa líder na Turquia no fornecimento de tubos de aço hidráulico para as indústrias automotiva e de eletrodomésticos. A Bant-
boru produz tubos para serem usados na produção de freios hidráulicos, sistemas de combustível e embreagem na indústria automotiva e tubos de condensador/
evaporador na indústria de eletrodomésticos para seus fabricantes de equipamentos originais globais e seus Tier1s. A BANTBORU produz tubos de aço soldados 
com cobre de parede dupla desde 1972. A BANTBORU desenvolveu o sistema de produção para fabricar tubos de parede dupla após anos de trabalho de P&D. 
Graças à tecnologia desenvolvida internamente para a produção de tubos de parede dupla indispensáveis em sistemas de freio, a BANTBORU tornou-se a em-
presa líder na Turquia, e uma das poucas empresas no mundo neste campo. A BANTBORU começou a fabricar tubos de parede simples em 2009, além de tubos 
de parede dupla. Com o início da fabricação de tubos de parede simples que são utilizados como tubos condensadores/evaporadores em refrigeradores/freezers, 
pretende-se ter uma posição forte na indústria de eletrodomésticos, bem como na indústria automotiva. A BANTBORU estabeleceu sua fábrica de revestimento na 
Zona Industrial Organizada de Gebze em 1992 para as operações de revestimento de seus produtos. Para atender os requisitos da indústria automotiva em rápido 
crescimento, a planta de revestimento usa suas instalações de revestimento de tubo de Zinco, Zinco + PVF, Zinco + PA, além do revestimento de cobre e aço. A 
BANTBORU provou-se no campo do trabalho inovador ao obter a aprovação do Centro de P&D do Ministério da Ciência, Indústria e Tecnologia em abril de 2015, 
e tem como objetivo fortalecer a sua posição como um player global nos setores automotivo e de eletrodomésticos.

Tubos de aço hidráulico com diâmetros pequenos (4,75-6,00-6,35-8,00-10,00), utilizados principalmente para 
sistemas de transmissão de óleo, gás e fluidos da indústria automotiva e de eletrodomésticos.
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