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Um dos três maiores fabricantes de cabos de energia do Brasil e o maior
fornecedor de cabos de bateria para veículos.
Dedicada ao desenvolvimento e à tecnologia, a Wirex atende aos setores
industriais e de infraestrutura nas suas demandas mais críticas por performance,
confiabilidade e soluções inovadoras de engenharia e logística.

Wirex

Certificações

Com mais de 600 funcionários, unidade industrial de 30 mil m² no município de

As principais linhas de condutores elétricos são certificadas pelo

Santa Branca (SP) e escritórios comerciais em São Paulo e Porto Alegre, a

INMETRO através do “Bureau Veritas Certification” e, adicionalmente,

Wirex fornece para os maiores grupos industriais do país, concessionárias de

por outras sociedades classificadoras internacionais como o “BV -

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, integradores, empresas

Bureau Veritas” e o “DNV - Det Norske Veritas”.

de instalação, projetos e engenharia e distribuidores de material elétrico.
“Baumuster” da Volkswagen: A Wirex é a primeira empresa 100%
nacional a obter homologações de cabos para a indústria automobilística
pela Volkswagen Alemanha. Com isto, qualifica-se para fornecer cabos
automotivos para montagem de chicotes em nível mundial.

Foco na qualidade e logística
são diferenciais da Wirex.

Qualidade
A gestão da qualidade é focada na melhoria contínua dos produtos e processos, nos
termos da ISO 9001:2008 e para o segmento automotivo nos termos da ISO TS
16949:2002. O sistema de gestão da empresa é baseado na ISO 9001.
A Wirex realiza forte investimento em treinamento, pesquisa e desenvolvimento de
produtos e processos; modernização dos laboratórios de ensaios e controle de
qualidade e em certificação de produtos.
Para atender o novo ciclo de investimentos do país, a Wirex tem, consistentemente,
aumentado sua capacidade produtiva e é hoje, no Brasil, a empresa de cabos que
possui a mais ampla linha de condutores elétricos em cobre e alumínio até 69 kV.

Linha WIREX.POWER
Cabos de potência para circuitos de alimentação de baixa
e média tensão, em cobre ou alumínio, com diversas
variações construtivas (blindagem, armação e cobertura)
com classe tensão de 0,6/1kV a 69kV.

Power

Os cabos Wirex estão presentes nos mais

Fornecimentos Recentes
UHE´s Baguari/MG e Dardanelos/GO.
SE´s Joinville Norte - Eletrosul/SC, Petrobrás
Cabiúnas/RJ, Linha Verde Metrô/SP e unidade
industrial da Fiat/MG.
25 PCH´s nos estados de Santa Catarina, Minas
Gerais e São Paulo.
Unidade de Tratamento de Gás Natural em
Caraguatatuba - Transpetro.
Novas unidades industriais dos Grupos BRF Brasil
Foods e Bertin.
Vale - Projeto Salobo e Projeto 130 MTPA.
Via permanente da Linha 4 - Metrô/SP.

importantes projetos de geração de energia
elétrica: usinas eólicas, pequenas centrais
hidrelétricas (PCH´s), usinas hidrelétricas (UHE´s),
subestações e usinas termelétricas (UTE´s);
no segmento industrial e de transporte.

Linha WIREX.PLAST
Fios e cabos para instalações gerais
de iluminação e tomadas de força, com
classe de tensão até 750V.

Plast

Control

Linha IH

Linha WIREX.CONTROL

Os cabos com cobertura IH (isentos de halogênios) são indicados para

Cabos utilizados em instalações fixas para

locais com alta densidade de ocupação de pessoas e/ou condições de fuga

circuitos de comando, controle e sinalização

difíceis, dadas suas características de baixa emissão de fumaça translúcida

de equipamentos elétricos, em subestações,

e de gases tóxicos, além de não propagação e de auto extinção de chama.

usinas geradoras e áreas industriais.

Fornecimentos Recentes

Fornecimentos Recentes

Implantação das novas unidades das Usinas São José, Biopav, Usina
Meridiano e Usina Caeté.

SE´s Miranda - Eletronorte/MA e Joinville
Norte - Eletrosul/ SC

5 novas unidades produtivas da Votorantim Cimentos.

Unidade Industrial Solvay/SP

18 novos empreendimentos da Queiroz Galvão Desenvolvimento
Imobiliário.
Cabos isentos de halogênios para implantação da planta de aciaria
da ThyssenKrupp CSA.

Linha WIREX.MARINE

Linha WIREX.MINING

Cabos para uso em navios, embarcações

Cabos de uso móvel para aplicação em circuitos de

e em plataformas petrolíferas, utilizados em

potência e de controle para alimentação de pórticos,

circuitos de potência de baixa e média tensão

pontes rolantes, guindastes, escavadeiras, esteiras

e circuitos de controle e instrumentação.

porta cabos e máquinas móveis.

Marine

Fornecimentos Recentes
Cabos em média tensão, com isolação TPU, para a Vale/ES
e Carajás.
Cabos para as plantas da Mineração Onça Puma, Samarco
Mineração, Votorantim Metais e Mineração Serra Grande.
Cabos para equipamentos de grande porte para
ThyssenKrupp CSA.

Fornecimentos Recentes
Cabos navais de potência e controle para 11 cascos de
navios fabricados pelo Estaleiro Inace/CE.

Cabos para equipamentos da Vale - correias
transportadoras, empilhadeiras/recuperadoras e
carregadores/descarregadores de navios.

Cabos navais de potência em média tensão para o
Estaleiro Mauá/RJ (Mexilhão) e Keppel Fels/RJ (P51).
Cabos para alimentação de bombas centrífugas
submersas (BCS) para produção de petróleo e gás em
poços profundos na América do Norte.

Mining

Linha WIREX.ALUMINUM

Linha WIREX.SIGNAL
Cabos de instrumentação utilizados em instalações fixas,
na condução de sinais analógicos e digitais, ligações
de sensores e medidores diversos, alimentação de relés
convencionais e eletrônicos em ambientes industriais

Cabos de alumínio nu e antitracking para transmissão
e distribuição de energia elétrica e cabos
multiplexados para ligação de consumidores.

de forma geral.

Fornecimentos Recentes
Cabos ACSR (CAA) para a linha de transmissão
Foz do Chapecó - Xanxerê/SC, em 230 kV da
Celesc.
Cabos AAAC (CAL) para a linha de transmissão
Eunápolis - Teixeira de Freitas/BA, em 230 kV
da Chesf.
Cabos antitracking, multiplexados de alumínio e
antifurto para as maiores concessionárias de
distribuição de energia do país
(AES/Eletropaulo, Light, EDB, Neoenergia,
Elektro, CPFL e Cemig.)

Fornecimentos Recentes

Signal

Obras de ampliação e subestações nas refinarias RLAM,
REPLAN, REDUC, REVAP e REGAP.

Estações de tratamento de efluentes (ETE´s) nas plantas
da Bahia Sul, Gerdau Açominas e Usiminas.

Cabos de Bateria Positivo e Negativo
Veículos leves e pesados

Cordoalhas de Aterramento
Veículos leves e pesados

Cordoalhas Flexíveis
Aplicação em escovas de carvão, relés e disjuntores
Expertise no desenvolvimento e aprovação de conjuntos, subconjuntos e
fornecimento de cabos isolados com Silicone, PUR, XLPE, EDPM,
Neoprene, PVC e outros compostos.
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Wirex, a empresa de cabos mais premiada do Brasil,
é também a nº 1 em Responsabilidade Social .

Agosto de

2009

(*) Segundo a publicação “ As 500 Melhores da Dinheiro” de Agosto/2009.
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Flexibilidade e agilidade fazem a diferença no relacionamento com nossos clientes.
Consulte-nos.

11 2191-9400
www.wirex.com.br

