Processo de fabricação de um soquete Gedore
Desde a chapa de aço ao produto acabado... a qualidade se desenvolve passo a passo.

Todo produto Gedore tem seu projeto fundamentado nas normas técnicas internacionais e na tecnologia de anos de experiência no segmento de ferramentas profissionais.
Os soquetes(1) Gedore distinguem-se, como todas as ferramentas forjadas a quente, pela sua estrutura homogênea. As fibras correm paralelamente ao contorno
da ferramenta. Se a orientação destas fibras não for modificada não surgem tensões intrínsecas na estrutura. Nas ferramentas forjadas a frio, as fibras ou as linhas
de tensão estão dobradas. Na natureza, a orientação das fibras desempenha um papel importante. A orientação das fibras, suavemente ajustada aos ramos,
torna a madeira resistente à flexão e à torção. Se as fibras ficarem dobradas, o galho perde a estabilidade nesse ponto e parte-se. Como na natureza, a ponta do
soquete Gedore, praticamente isenta de tensões, absorve melhor os picos de força que surgem repentinamente, em comparação aos modelos forjados a frio.
(1) Não se aplica a peças sextavadas de 1/4”

1. Peça bruta em aço Gedore-Vanadium.
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2. Forjada a quente na prensa de forjar.
3. Cortada com precisão.

SOQUETES E ACESSÓRIOS

4. Torneada e serrilhada. Para este passo e para o seguinte,
a Gedore usa máquinas de elevada tecnologia produzidas
internamente na divisão de máquinas especiais.
5. Escarear, estriar o quadrado interior (estria de
retenção de esfera), fabricante e tamanho do
soquete puncionados de forma indelével.
6. Remover o lubrificante para que este não destrua a
atmosfera de gás protetor durante a têmpera.
7. Têmpera em atmosfera de gás protetor
seguida de endurecimento.
8. Limpeza com jato de areia para preparar
o revestimento da superfície.
9. Niquelagem e cromagem fosca antirreflexo. A camada
de níquel aplicada por via eletrolítica protege contra
corrosão. O revestimento cromado galvanizado melhora o
manuseamento e confere acabamento perfeito ao soquete.

Comportamento das fibras
forjado a quente
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forjado a frio

