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A Weldcut do Brasil Tecnologia Ltda é uma empresa genuinamente brasileira que fabrica, comercializa 
e exporta equipamentos para corte, solda e aquecimento oxicombustíveis. 
Com sua sede na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, a Weldcut produz reguladores de pressão, maçaricos 
para corte, solda e aquecimento, válvulas corta chama, economizador de gás, além de vários outros produtos 
e acessórios direcionados ao processo oxicombustível. 

A máxima segurança dos seus usuários, alta qualidade, 
modernos processos de manufatura, excelente relação 
custo x benefício, desenvolvimento dos seus colaboradores, 
facilidade na reposição de peças e assistência técnica e 
atendimento a todas as normas técnicas: estes são os 
atributos que norteiam o trabalho da Weldcut.
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ACETILENO 25

Gás Regulador
Pressão máxima

entrada
(Kgf/cm²)

14

Vazão
(m³/h)

2,0

OXIGÊNIO

NITROGÊNIO

ARGÔNIO

ARGÔNIO C/ FLUX.

CO2

GLP 13KG

GLP 45KG

Pressão máxima
saída

(Kgf/cm²)

7000 AC

7000 OX

7000 N

7000 A

7000 AF

7000 CO2 

7000 GLP13

7000 GLP45

230

230

230

230

230

25

28

8

8

xx

30

30

40*

xxx 30*

xx 30*

2,5 16

3,0 20

REGULADORES DE PRESSÃO PARA USO EM CILINDRO - SIMPLES ESTÁGIO

SÉRIE 7000

* Vazão em l / min.
xx Manômetro indicador de vazão.
xxx Regulador com fluxômetro. Pressão de saída pré-calibrada. 
 

Projetados e fabricados para trabalhos leves e médios
nas operações de solda, corte e aquecimento oxicombustíveis.

Corpo e capa em latão forjado para máxima resistência.

Manômetros de 63mm de diâmetro em caixa de aço carbono
e dupla escala.

Modelos: Acetileno / Oxigênio / Nitrogênio / Argônio /
Argônio c/ fluxômetro / CO2 / Ar Comprimido / GLP 13Kg / GLP 45Kg.

AR COMPRIMIDO 7000 AR 230 8 30

Oxigênio Nitrogênio

CO2 Ar Comprimido GLP 13Kg

Acetileno

GLP 45Kg

Argônio Argônio com
fluxômetro

Ideais para utilização em oficinas mecânicas, serviços de
manutenção e reparos, caldeirarias em geral.

Conexões de entrada conforme NBR 11725 e saída conforme
CGA E-1.

Código

010006710

010006610

010007110

010006510

010007210

010006810

010006910

010007010

010007410
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SÉRIE 8000

REGULADORES DE PRESSÃO PARA USO EM CILINDRO - SIMPLES ESTÁGIO

ACETILENO 25

Gás Regulador
Pressão máxima

entrada
(Kgf/cm²)

31

Vazão
(m³/h)

2,0

OXIGÊNIO

NITROGÊNIO

ARGÔNIO

ARGÔNIO C/ FLUX.

CO2

GLP 13KG

GLP 45KG

Pressão máxima
saída

(Kgf/cm²)

8000 AC

8000 OX

8000 N

8000 A

8000 AF

8000 CO2

8000 GLP13

8000 GLP45

230

230

230

230

230

25

28

10

10

xx

35

30

40*

xxx 30*

xx 30*

2,5 20

3,5 25

* Vazão em l / min.
xx Manômetro indicador de vazão.
xxx Vazão máxima sem congelamento 17 l/min.

 

AR COMPRIMIDO 8000 AR 230 10 35

Acetileno

Projetados e fabricados para trabalhos médios e pesados
nas operações de solda, corte e aquecimento oxicombustíveis,
com vazão suficiente para cortes até 300mm de espessura.

Corpo e capa em latão forjado para máxima resistência.

Manômetros de 63mm de diâmetro em caixa de aço carbono e dupla escala.

Modelos: Acetileno / Oxigênio / Nitrogênio / Argônio / Argônio c/ fluxômetro/ 
Nitrogênio alta pressão / CO2 / Ar Comprimido / GLP 13Kg / GLP 45Kg.

Robustos e versáteis, os reguladores desta série são ideais para 
uso em siderurgia, estaleiros, metalúrgicas e caldeirarias em geral.

Conexões de entrada conforme NBR 11725 e saída conforme CGA E-1.

Código

NITROGÊNIO 35KG 8000 NAP 230 35 100

010007710

010007610

010008110

010007510

010008210

010007810

010007910

010008010

010008410

010010210

Oxigênio Nitrogênio

CO2 Ar Comprimido GLP 13Kg GLP 45Kg

Argônio Argônio com
fluxômetro
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ALTA PRESSÃO NITROGÊNIO
Especialmente fabricados para a utilização em trabalhos que
requeiram alta pressão de saída, para uso em cilindro.

Corpo e capa em latão usinado, componentes internos em materiais nobres 
para suportar altas pressões e diafragma tipo pistão.

Manômetros em aço carbono e dupla escala.

SÉRIE 8000
DUPLO ESTÁGIO

Possui dois reguladores em apenas um corpo. 

Alta estabilidade no fluxo de gás, minimizando as variações de pressão
de saída e na vazão de gás.

Utilizados nas indústrias de laboratório, em postos de consumo das instalações
centralizadas de diversos gases industriais em processos de metalização, em 
equipamentos de solda que requerem precisão e em pequenas centrais de gases.  

Manopla em metal com ajuste suave e preciso.

Ideais em enchimentos de pneus de aeronaves, veículos fora de
estrada, extintores de incêndio, pressurização de tubulações entre outras.  

Corpo e capa em latão forjado.

Dois manômetros de 63mm com caixa em aço carbono.

Vazão para cortes até 300mm.

ACETILENO 25,5

Gás Regulador
Pressão máxima

entrada
(Kgf/cm²)

26

Vazão
(m³/h)

0 - 1,53 

OXIGÊNIO

NITROGÊNIO

ARGÔNIO

CO2

Pressão máxima
saída

(Kgf/cm²)

2000 AC

2000 OX

2000 N

2000 ARG

2000 C xxx

235

235

235

235

0 - 10,2

0 - 10,2

xx

95

381

xxx

xx xxx

xx Manômetro indicador de vazão.
xxx Vazão de 0 a 40 l/min.

 

NITROGÊNIO 276

Gás Regulador
Pressão máxima

entrada
(Kgf/cm²)

70

Pressão máxima
saída

(Kgf/cm²)

RAPN-70

REGULADORES ESPECIAIS

NITROGÊNIO RAPN-150 276 150

Código

Código

010010310

010010510

010010010

010009910

010010110

010009710

010009810
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Utilizados para trabalhos em postos de consumo das instalações 
centralizadas de diversos tipos de gases industriais. 

Corpo e capa em latão forjado para maior resistência.

Pressão para saída pré-calibrada nos reguladores com fluxômetro.

REGULADORES DE PRESSÃO PARA USO EM POSTO DE CONSUMO E REDE 

SÉRIE 3000 E 4000

ECONOMIZADOR DE GÁS

WELDCUT

* Vazão em l / min.
xx Manômetro indicador de vazão.
xxx Regulador com fluxômetro. Pressão de saída pré-calibrada. 
 

ACETILENO 5

Gás Regulador
Pressão máxima

entrada
(Kgf/cm²)

10

Vazão
(m³/h)

2,0

ACETILENO

OXIGÊNIO

OXIGÊNIO

ARGÔNIO

ARGÔNIO

Pressão máxima
saída

(Kgf/cm²)

3000 AC

4000 AC

3000 OX

4000 OX

3000 A

4000 A

8

14

14

14

14

2,5

10

10

13

38

38

xx 40*

xx 40*

ARGÔNIO C/ FLUX. 3000 AF 14 xxx 30*

ARGÔNIO C/ FLUX. 4000 AF 14 30*xxx

GLP 3000 GLP/GN 5 2,0 15

GLP/GN 4000 GLP/GN 10 3,0 20

Elimina o excesso de pressão no início 
de cada operação, fornecendo apenas
a vazão necessária nas operações de
solda MIG/MAG, TIG e arame tubular.
 Possibilita uma economia de CO2, Argônio e 
mistura de 30% a 60%, dependendo do
número de aberturas do arco elétrico.

Utilizados nos reguladores de cilindros e postos de consumo.
 

Os reguladores para Oxigênio, Acetileno, GLP e GLP/GN
são próprios para uso nos processos de solda, corte e 
aquecimento oxicombustível com capacidade de vazão
para mais de um maçarico de corte manual. 

Os reguladores para Argônio possuem controle de vazão de 
gás para uso em soldagem elétrica com proteção gasosa
nos processos MIG e TIG.  

Código

010008610

010009310

010008510

010009210

010008810

010009510

010009110

010009610

010008710

010009410

5

010011110  Economizador de gás

Código           Descrição 



WELDCUT 201 
Resistente, largamente empregado em oficinas de
manutenção e reparo e na fabricação de peças soldadas. 

Corpo traseiro e punho em latão forjado.

Sem parafusos ou partes soldadas para fácil manutenção.

MAÇARICO DE SOLDA  

Capacidade de solda até 20mm utilizando as extensões
de solda Weldcut 201 para Acetileno ou GLP.

WELDCUT 01 
Resistente, largamente usado em oficinas
de manutenção e reparo e indústrias. 

Corpo traseiro e punho em latão forjado.

CABEÇA CORTADORA 

Ideais para trabalhos prolongados e em locais de difícil acesso.

Fabricadas em cobre, as extensões de solda Weldcut são próprias para
serem instaladas no maçarico de solda Weldcut 201.

EXTENSÕES DE SOLDA

ACETILENO / GLP 

2 0,1 - 0,4

Extensão Nº Espessura da solda
(mm)

42 - 85

Vazão de acetileno
(l/h)

0,2 - 0,4

4

6

9

12

0,3 - 0,5

0,5 - 0,8

0,8 - 1,5

1,5 - 2,5

2,5 - 4,0

0,4 - 0,8

0,4 - 0,8

0,4 - 0,8

0,4 - 0,8

0,3 - 0,6

0,3 - 0,6

0,3 - 0,6

57 - 114

85 - 170

142 - 284

0,3 - 0,6 227 - 510

Pressão (Kgf/cm²)

Oxigênio Acetileno

4 0,2 

Extensão Nº Espessura da solda
(mm)

80 - 115

Vazão de acetileno
(l/h)

0,2

6

9

0,2 - 0,5

0,5 - 1,5

1,5 - 3,5

0,2

0,25

0,2

0,2

135 - 190

350 - 450

Pressão (Kgf/cm²)

Oxigênio GLP

Extensões para acetileno

Extensões para GLP

Para ser instalado no maçarico de solda Weldcut 201.

Efetua cortes de espessuras até 200mm, u
os bicos de corte das séries 1502 e 1503.

tilizando

Comprimento e peso: 250mm e 0,650Kg.

Código

Código

010005210

010005310

010005410

010005510

010005610

010005710

010005810

010005910
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010013510  Cabeça cortadora

010018010  Maçarico de solda 201

Código           Descrição 

Código           Descrição 



MAÇARICOS DE CORTE MANUAL

W531-90GR / 180GR   
Equipamentos projetados para operações contínuas e prolongadas de 
cortes manuais de chapas e perfis, tais como: construção e reparos
navais, pátio de sucatas, montagem de estruturas metálicas, caldeirarias,
siderúrgicas e todos os tipos de oficinas e indústrias.

7

W1100-90GR / 180GR    
Equipamentos projetados para operações contínuas e prolongadas de 
cortes manuais de chapas e perfis, tais como: construção e reparos
navais, pátio de sucatas, montagem de estruturas metálicas, caldeirarias,
siderúrgicas e todos os tipos de oficinas e indústrias.

Utilizam três tubos de aço inox em forma triangular e misturador na cabeça e 
tem seu corpo traseiro e cabeça em latão forjado.

Utilizam três tubos de aço inox em forma triangular e misturador na cabeça e 
tem seu corpo traseiro e cabeça em latão forjado.

W1100-90Gr 1100 

Maçaricos
Capacidade

de corte
 (mm)

1502 Acet. / 1503 GLP 

Bicos de corte

010011610

Comprimentos
 (mm)Código

300 

W531-90Gr 530 

Maçaricos
Capacidade

de corte
 (mm)

1502 Acet. / 1503 GLP 

Bicos de corte

010003810

Comprimentos
 (mm)Código

300 

Disponíveis com cabeça de 90Gr e 180Gr.

Disponíveis com cabeça de 90Gr e 180Gr.

W1100-180Gr 1100 1502 Acet. / 1503 GLP 010013410 300 

W531-180Gr 530 1502 Acet. / 1503 GLP 010011810 300 
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MAÇARICO DE CORTE MECANIZADO
WELDCUT 205 
Projetado para realizar cortes mecanizados em operações
contínuas e prolongadas de corte de chapas e perfis de 
até 200mm de espessura. 

Ideal para instalação em máquinas de corte de pequeno e
médio portes.

Cremalheira no corpo do maçarico.

Utiliza bicos de corte da série 1502 (Acetileno)
e 1503 (GLP/GN).

Atendem ao item 18.11.6 da NR-18

Impedem o retorno da chama até as fontes de
suprimento de gases em caso de retrocesso de chama.

Corpo fabricado em latão.

Possuem em seu interior uma válvula de retenção que 
evita a pré mistura dos gases.

Código           Descrição 
010010610  VPRG - Instalada na saída de gases do regulador.
010010710  VPRO - Instalada na saída de Oxigênio do regulador.
010010810  VPMG - Instalada na entrada de gases do do maçarico.
010010910  VPMO - Instalada na entrada de Oxigênio do maçarico.

Filtro sinterizado em aço inox.

VÁLVULAS CORTA CHAMAS 

WELDCUT 

Código           Descrição 

Código           Descrição 

Código           Descrição 

BICOS DE CORTE

Fabricados em cobre com superfície
externa cromada. 

Próprios para corte oxiacetilênico
manuais e mecanizados.

SÉRIE 1502   

Corte Oxiacetilênico
Fabricados em duas peças, com
capa em cobre com superfície 
externa cromada e miolo em latão.

Próprios para corte oxi GLP/GN 
manuais e mecanizados.

SÉRIE 1503
Corte Oxi GLP/GN

010003910  Maçarico de corte mecanizado 205

010004010  1502 Nº02
010004110  1502 Nº03
010004210  1502 Nº04
010004310  1502 Nº06
010004410  1502 Nº08
010004510  1502 Nº10
010004610  1502 Nº12

010004710  1503 Nº04
010004810  1503 Nº06
010004910  1503 Nº08
010005010  1503 Nº10
010005110  1503 Nº12

100% testadas



Totalmente fabricados em cobre, os bicos da série BMA são próprios
para serem utilizados no maçarico de aquecimento W300.

SÉRIE BMA 

Comprimento de 1100mm.

Ângulo da cabeça: 75 graus.

MAÇARICOS E BICOS DE AQUECIMENTO 

W300  
Equipamento largamente utilizado em estaleiros, 
quando o trabalho de aquecimento exige grande potência de chama.

siderúrgicas e caldeirarias,

Mistura de gases no bico, proporcionando excelente
resistência ao retrocesso de chama.

Corpos em latão e tubos em aço inox.

ACETILENO 5,0

GásBico
Vazão média (m³/h) Vazão média (m³/h)

ACETILENO

GLP

BMA 150

BMA 300

BMA 300GLP

10,0

16,0

Oxigênio Gás

4,0

8,0

5,0

9

Totalmente fabricados em cobre, os bicos das série H são próprios
para serem utilizados no maçarico de aquecimento W4300.

SÉRIE H  

GásBico
Vazão média (m³/h) Vazão média (m³/h)

Oxigênio Gás

GLP

GLP

1H

2H

5,5

9,3

1,5

2,3

GLP3H 15,7 4,0

GLP4H 21,2 5,4

GLP5H 28,4 7,1

Comprimento de 1100mm.

Ângulo da cabeça: 75 graus.

W4300  
Equipamento largamente utilizado em estaleiros, 
quando o trabalho de aquecimento exige grande potência de chama.

siderúrgicas e caldeirarias,

Mistura de gases na cabeça, proporcionando excelente
resistência ao retrocesso de chama.
Corpos em latão e tubos em aço inox.

Código

Código

010006010

010006110

010006210

010018810

010018910

010019010

010019110

010019210

Série BMA

Série H

010011710  Maçarico de aquecimento W300

Código           Descrição 

010012010  Maçarico de aquecimento W4300

Código           Descrição 



ACESSÓRIOS

MANGUEIRAS 
Próprias para o uso em solda, corte e aquecimento oxiacetilênico.
 

ROLOS - Mangueiras em rolos com 100m, nas cores verde (Oxigênio), 
vermelha (Acetileno) e duplas (Acetileno/Oxigênio). 

COM CONEXÕES - Mangueiras duplas (Acetileno e Oxigênio) em lances 
de 5m, 10m ou 20m. 

VÁLVULAS DE RETENÇÃO CORTA FLUXO
Evitam o fluxo reverso de um gás na linha de alimentação do outro gás.

Montadas em emendas de mangueiras. 

Comercializadas em cartelas com 2 unidades.
 

EMENDAS DE MANGUEIRAS 
Construídas para facilitar a união de mangueiras.
Comercializadas em cartelas com 2 unidades. 
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Fabricadas em borracha sintética com reforço em malha de fios 
sintéticos resistentes a ruptura e a tração.
 Bitola: 5/16" (7,90mm).
 

Com conexões

Rolos com 100m

CONJUNTOS PORCA E NIPLE 
Utilizados na entrada dos maçaricos, reguladores ou onde for necessária
a interligação mangueira/rosca. 

 

Código           Descrição 
013013713  Dupla 5m
013013813  Dupla 10m
013013913  Dupla 20m
013014113  Dupla 5/16" Acetileno/Oxigênio 100m
013014213  Verde 5/16" Oxigênio 100m
013013613  Vermelha 5/16" Acetileno 100m

010018510  Emendas de mangueiras

Código           Descrição 

010011010  Válvulas de retenção corta fluxo

Código           Descrição 

010016710  Porca e Niple Oxigênio
010016610  Porca e Niple Acetileno

Código           Descrição 

Oxigênio Acetileno



MANÔMETROS
Manômetros de alta precisão com escalas diretas para serem utilizados nos reguladores
de pressão para uso em cilindro.
 

 

VÁLVULAS EM ‘’Y’’
Possibilitam a ligação de dois maçaricos em uma só fonte de
gás (Oxigênio ou gás combustível). 

Válvulas de controle independentes em cada saída e niples
para mangueira.

 

CENTELHADORES 
Utilizados para o acendimento de maçaricos, evitam a perda de gás, 
proporcionam pronta ignição e total segurança. 
 
São fornecidos em dois modelos: tipo fricção e tipo concha. 
 

Tipo concha Tipo fricção

LIMPADORES DE BICOS 
Utilizados para a limpeza de bicos de corte e extensões de solda, 
não provocando o desgaste exagerado dos furos, pois não possui
arestas cortantes como as brocas helicoidais.

Fabricados em forma de agulhas em aço inox, com superfície
recartilhada e de diâmetros variados. 

Jogo com
13 agulhas e lima

Para bicos
siderúrgicos

ACESSÓRIOS
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Código           Descrição 
010001510  AP Ox./Nit./Arg./CO2 0-315Kg/cm²
010001710  AP Acetileno 0-40Kg/cm²
010001310  BP Ox./Nit. 0-16Kg/cm²
010001810  BP Acetileno 0-2,5Kg/cm²
010001610  BP Arg./CO2 0-40L/min.
010001910  GLP 0-7Kg/cm²

Código           Descrição 
010018110  Válvula ‘’Y’’ Oxigênio
010018210  Válvula ‘’Y’’ Acetileno

Código           Descrição 
010006410  Centelhador tipo concha
010006310  Centelhador tipo fricção

Código           Descrição 
010018610  Limpador de bicos
010018710  Limpador de bicos siderúrgicos



Alguns conhecimentos sobre os processos de reversão do fluxo de gases e retrocesso de chama durante a utilização do processo 
oxicombustível são necessários para o uso seguro dos equipamentos. Em virtude desse desconhecimento ser o principal fator de 
incidentes nas operações de solda e corte, foi editada a Norma Regulamentadora NR 18, a qual obriga a utilização de mecanismos 
contra essas ocorrências. 

SEGURANÇA NO PROCESSO OXICOMBUSTÍVEL 

O processo oxicombustível é baseado nos seguintes princípios: o primeiro consiste na queima de um gás combustível cujo poder 
calorífico seja suficiente para produzir uma chama quente e concentrada, capaz de fazer com que o metal ferroso a ser trabalhado 
atinja a temperatura de ignição; o segundo se refere ao jato do Oxigênio dirigido contra a obra previamente aquecida, causando 
uma acelerada reação de oxidação do metal ferroso. 

Os princípios desse processo são utilizados em inúmeras aplicações. Dentre as principais temos: corte, solda, aquecimento, 
têmperas superficiais, conformação mecânica, entre outras. Todos os consumíveis usados nos equipamentos que aplicam o processo 
oxicombustível como bicos de corte, extensões de solda, bicos de aquecimento, entre outros, sempre devem ser mantidos em boas 
condições de uso. 

PROCESSO OXICOMBUSTÍVEL 

A reversão do fluxo de gases pode ocorrer como resultado de alguma obstrução nos consumíveis como aderência de escória, 
amassado por queda, limpeza incorreta, pressão excessiva ou insuficiente do gás combustível, do oxigênio ou de ambos, ou em  
procedimentos incorretos durante o acendimento ou apagamento da chama. 

As pressões de trabalho especificadas proporcionam a correta relação entre a velocidade de saída dos gases e a taxa de 
propagação da chama. 

Caso o fornecimento de gases ou algum problema externo causem um desequilíbrio nas pressões de forma intensa, um dos gases 
poderá caminhar no sentido contrário pela mangueira, provocando uma mistura indesejável que poderá causar acidente. A mistura 
de gases poderá propagar-se até os cilindros de gás combustível ou Oxigênio, que poderá reagir violentamente nas mangueiras ou 
reguladores, se expostos a alguma fonte de ignição. 

O engolimento de chama pode ser gerado por vários motivos, sendo os principais: toque da ponta do bico na obra ou respingo de 
escória na ponta, provocando a obstrução dos orifícios. O retrocesso do fluxo de gases conforme descrito anteriormente, propicia o 
avanço da chama para o ponto de mistura dos gases. Caso as pressões estejam corretas e o maçarico em bom estado de 
conservação, a chama se apagará ou simplesmente produzirá um estalo permanecendo acesa. Quando ocorre o engolimento de 
chama, o maçarico poderá ser usado imediatamente após a ocorrência. 

REVERSÃO DO FLUXO DE GASES

ENGOLIMENTO DE CHAMA 

RETROCESSO DE CHAMA 

Assim como no engolimento de chama, no retrocesso a chama entra pelo bico até atingir o ponto de mistura dos gases, 
permanecendo nesse ponto e produzindo um ruído agudo "assobio" bastante característico. Quando ocorrer o retrocesso, o 
procedimento é fechar imediatamente a válvula de oxigênio e logo em seguida a de gás combustível para extinguir a chama e 
evitar que o maçarico seja danificado ou que a chama venha atingir os cilindros. A ocorrência do retrocesso indica que alguma 
coisa está muito errada com o maçarico ou a forma como está sendo feita a sua operação. Bico entupido ou pressões incorretas de 
Oxigênio ou gás combustível são frequentemente os fatores responsáveis. 
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80.000m² já foram reflorestados
com espécies nativas da Mata 
Atlântica.

38.000 pessoas já passaram 
por programas de 
conscientização.

20.000 cartilhas do Projeto 
já serviram de apoio ao material 
pedagógico das crianças 
envolvidas.

O MAIOR BEM DA TERRA. PRESERVE.

ÁGUA
PROJETO

A     Weldcut do Brasil Tecnologia Ltda., ciente da necessidade da 
preservação do Meio Ambiente e do uso consciente da água, apoia a ONG 
Projeto Água, que é uma associação sem fins lucrativos com a 
qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - 
OSCIP, que desde a sua fundação, no dia 06 de outubro de 2004, vem 
promovendo a conscientização e a instrução da sociedade em geral sobre 
a importância de preservar, economizar e recuperar os recursos hídricos 
de modo a assegurar para atuais e futuras gerações a disponibilidade de 
água potável para o nosso Planeta.

www.projetoagua.org.br

Participe desta 
realidade!

Todos os produtos Weldcut
estampam em suas embalagens
este selo. Toda comunicação 
visual da empresa também 
participa do desafio de 
preservar o planeta.

ÁGUA
PROJETO

O MAIOR BEM DA TERRA. PRESERVE.

Muitas parcerias já foram 
realizadas.
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Weldcut do Brasil Tecnologia Ltda. 
Rua Dr. Alberto Franco Lamunier, 1.464
Parque Via Norte - Campinas - SP CEP 13065-531
Tel.: (19) 3396-6879 
comercial@weldcut.com.br

Weldcut


