REFERÊNCIA EM QUALIDADE!

Fixadores
Localizada na cidade de São Caetano do Sul e com suas instalações no
bairro Barcelona, a HLAM a mais de 28 anos vem atuando no mercado
nacional de fixadores.
Dedicada à fabricação e distribuição de parafusos, prisioneiros, porcas,
arruelas, grampos e chumbadores confeccionados em diversos
materiais e normas, a HLAM também desenvolve projetos especiais de
acordo às necessidades de cada um de seus clientes e finaliza
oferecendo todos os tipos tratamentos térmicos e superficiais existentes.
Comprometida com a satisfação de seus clientes, a HLAM hoje se
encontra estrategicamente posicionada próxima às principais vias de
acesso rodoviário do país, otimizando suas entregas e melhor
atendendo as solicitações de seus Clientes.
Constantemente ampliando sua produção, a HLAM fornece hoje, para
diversos segmentos, assim como: Construção Civil, Indústria Química,
Farmacêutica, Sucro-Alcoleira, Papel e Celulose, Alimentícia, Suco
Cítrica, Produção e Distribuição de Energia, além da Indústria
Petroquímica, Naval e Off Shore seguindo critérios de certificação dos
mais rigorosos.
Somado a tudo isso, nossa equipe com sua experiência, conhecimentos
e ótimos relacionamentos, nos posicionam como uma das melhores
opções de fornecimento do Mercado Brasileiro.
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NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS
Parafusos – Com uma capacidade de fornecimento
superior a 100 Toneladas mês, possuímos em nossa
linha de produtos: parafusos sextavados, quadrados,
fendados, allen com ou sem cabeça, estruturais,
entre outros, nas normas ASTM A-193, 307A, 307B, 320,
325, 490, DIN, ANSI, SAE J105. Nos graus: 2, 5, 8 e 10
das classes: 5.6, 8.8, 10.9, 12.9, A2 e A4.

Prisioneiros – Com uma capacidade de fornecimento
superior a 500 Toneladas mês, possuímos em nossa
linha de produtos prisioneiros e barras roscadas
individuais ou na forma de estojos com rosca total ou
parcial dentro das normas ASTM A-193, 307A, 307B,
320, 325, 490, DIN, ANSI, SAE J105. Nos graus: 2, 5 e 8
das classes: 5.6, 8.8, 10.9, 12.9, A2 e A4.
Porcas – Com uma capacidade de fornecimento
superior a 500 Toneladas mês, possuímos em nossa
linha de produtos porcas sextavadas, auto-travante,
calota, castelo, dupla, borboleta, contra-porca, entre
outras, nas normas ASTM A-194 nos graus: 2H, Gr 3, Gr
4, Gr 5, Gr 6, Gr 7, Gr 8, Gr 8m, A563 Leve e Pesada
DIN e ANSI.
Arruelas – Com uma capacidade de fornecimento
superior a 200 Toneladas mês, possuímos em nossa
linha de produtos todos os tipos de arruelas, nas
normas e graus existentes para a composição de
conjuntos completos.

LAMINAÇÂO
Trabalhamos com prestação de serviços em roscas
laminadas de 1 mm até 150 mm de diâmetros e
comprimentos até 12 metros em todos os tipos de
perfis de roscas, tais como: métricas, UNC, UN, UNF,
UNEF, WHIT, BSW, BSP, BSF, NPT, NPTF, TRAPEZOIDAIS,
ACME, DIN 405, Semi Círculos, Dente de Serra,
Recartilhados Paralelo e Cruzado, Brunimento(alisamento) de Superfície, etc.
Outros itens: Fornecemos também grampos, chumbadores e demais produtos
além de desenvolver projetos especiais para clientes mediante apresentação
de desenho técnico e o fornecimento de amostras.
Somos o único fornecedor de barras Trapezoidais e Acmes em materiais
inoxidáveis.
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NOSSOS MATERIAIS
Nossos produtos podem ser fornecidos nos materiais: Aço Baixo, Médio e Alto
Carbono, Ligado, Cromo-Níquel, Cromo-Níquel-Molibdenio, Inox 304 (B8), 304L,
316 (B8M), 316 L, 321, 347, 410, 420, 501, Monel, Inconel, Hastelloy, Titânio, Super
Liga, Latão, Cobre, Bronze, Alumínio.
NOSSOS ACABAMENTOS
De acordo com as necessidades de nossos clientes oferecemos acabamentos
superficiais em zinco, zinco-níquel, níquel-químico, zincado branco, amarelo,
verde oliva, preto, azul, galvanizado a fogo conforme norma A153, dacromet,

revestido de teflon, niquelados, cromados ou quaisquer outras variações
possíveis.

NOSSAS CERTIFICAÇÕES
NOSSAS POLÍTICAS
QUALIDADE: Melhores fornecedores resultam em melhores produtos
SERVICOS: Atendimento diferenciado e eficiente a todos os clientes
PRECOS: Preços compatíveis com nossa qualidade e frente ao mercado
NEGOCIOS: Buscar equilíbrio nas relações entre fornecedores e clientes
PESSOAL: Desenvolvimento constante de nossos colaboradores
ISO 9001:2008 com validade 15/01/2015.
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NOSSA EQUIPE
Reunimos em um só time, alguns dos melhores profissionais do segmento, com
experiência e conhecimentos junto a fornecedores, atenção e compromisso
nos processos produtivos e de qualidade, assim como abertura e pro atividade frente às necessidades de nossos clientes, o que nos confere um
posicionamento diferenciado no segmento em que atuamos.
NOSSA MISSÃO
Nossa missão é atender as necessidades de nossos clientes e parceiros,
focados no desenvolvimento da empresa e de nosso pessoal.
NOSSOS CONTATOS
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