


Tradição  o Futuro precisa das origens 

No centro  de cada acontecimento está sem-
pre a cooperação entre  as  pessoas.
Isto é demonstrado pela longa história da 
empresa familiar Gontermann-Peipers, 
ou seja,  um sucesso empresarial dura-
douro só é possível se tiver como base  
a confi ança entre clientes, colabora-
dores e  gestores.
Esta orientação prática bem sucedi-
da e aplicada há mais de seis gera-
ções permitiu à Gontermann-Pei-
pers obter uma posição relevante, 
e constitui igualmente uma orien-
tação para os objetivos futuros da 
empresa.
Pensamentos e ações inovadoras 
baseados numa larga experiência, 
continuarão sendo nossa fi losofi a 
empresarial e nossa compreensão da 
tradição, deste modo, nos comprome-
tendo com o progresso.
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Fábrica de Hain



Os produtos da GP abrangem uma larga gama de cilindros de trabalho, 
de apoio e de perfi l para laminação de aço e alumínio.

O processo de fabrição da GP tem como caracterí-
sticas especiais o método de fundição e um 
tratamento térmico elaborado. Desta forma 
asseguramos excelentes características 
de laminação até o diâmetro fi nal:  

■  elevada resistência ao desgaste 
■  melhor desempenho  
■  dureza constante
■  excelente resistência contra  
 ruptura e lascamento.

Produtos da fábrica de Marienborn



Cilindros de trabalho para laminação a quente

Cilindros de trabalho para laminação de chapa grossa 

Cilindros de encosto  para laminação a quente

Cilindros de encosto para laminação de chapa grossa

Cilindros de encosto para laminação a frio

Cilindros de desbaste

Cilindros para laminação de bordas

Cilindros para laminação de perf is



Fabricação de cilindros na fábrica de Marienborn 

Processo de Dupla Fusão GP

Através de investimentos signifi cantes e contínuos, a GP garante a 
vanguarda da tecnologia. O processo de fabricação abrange a 
fusão e fundição, o tratamento térmico e usinagem.

Processo de Fundição Centrífuga GP



O processo de fundição centrífuga da GP permite 
combinar diferentes matérias-primas para a capa e 
o núcleo do cilindro, oferecendo assim materiais com 
características excelentes. 

Fundição centrífuga

Este método de fundição desenvolvido pela GP per-
mite também a fundição de cilindros bastante pesa-
dos, até 300 toneladas de peso fi nal, com diferentes 
matérias-primas em aço, uma para a capa e outra 
para o núcleo do cilindro.

Dupla fusão



Cilindros GP em operação

ThyssenKrupp Steel AG: Conjunto de cilindros 
de apoio pronto a operar, incluindo mancais

■  Consultoria técnica adequada
■  Elevada segurança operacional
■  Crescente resistência ao desgaste
■  Melhor superfície
■  Elevada viabilidade econômica

Isto é o que o nome GP representa agora e   
representará no futuro.

A força da GP reside na efi ciente cooperação com 
seus clientes. Por isso, nas usinas, dá prioridade 
a otimização do processo de laminação.

Foto: SMS Demag AG



Dillinger Hütte GTS: Avaliação dos cilindros de trabalho e de apoio da GP na ofi cina de cilindros

Aluminium Norf GmbH: Inspeção dos cilindros de apoio GP na cadeira de desbaste da linha de laminação a quente 2.



Produtos da fábrica de Hain  

A GP fabrica os seguintes segmentos de produtos na 
fábrica de Hain:

Lingotamento contínuo
Barras redondas, planas e quadradas em   
texturas compactas e de grão fi no

Fundição centrífuga
Buchas com estrutura muito fi na 

Fundição em molde
Produtos com tradição e futuro, 
fabricados com grande precisão

Fundição em coquilha
Peças fundidas homogêneas para  
inúmeras fi nalidades operacionais  
e campos de aplicação

Ferramentas de polir
Para todos os tipos de máquinas

Anéis em dupla fusão 
Anéis para laminadores em dupla 
fusão

Acabamento
Precisão e pontualidade conforme 
especifi cação dos nossos clientes.

■  Controle de matérias-primas de  
 acordo com os pedidos 
■  Qualidade constante
■  Ótima superfície
■  Alta densidade
■  Dimensões precisas
■  Consultoria técnica e adequada
■  Fabricação de acordo com as normas  
 ambientais
■  Elevada viabilidade econômica

Isto é o que o nome GP representa e    
continuará a representar no futuro.

Ferramentas de polir, acabadas e prontas para montagem

Blocos hidráulicos de fundição contínua ou 
em coquilha, a serem usinados pelo cliente



Suporte de máquina fabricado por fundição de molde GP em acabamento na empresa WALDRICH SIEGEN Werkzeugmaschinen GmbH

Anéis em dupla fusão para laminadores, 
montados a quente no eixo

Camisas de cilindro prontas para montagem, 
produzidas pelo método de fundição centrífuga Produtos para compressores e bombas de vácuo



Relação com os  clientes  

    A nossa fi losofi a empresarial 
está direcionada para corresponder 

as crescentes exigências dos nossos clien-
tes, no mais alto nível. Com este objetivo, a GP 

trabalha dando ênfase nos seguintes pontos:

■  Relação intensa com clientes e fornecedores
■   Respeito pelos prazos estabelecidos
■   Qualidade
■   Pensamento sempre direcionado para as   
 necessidades dos clientes
■   Redução dos custos
■   Melhor organização dos processos
■   Desenvolvimento das potencialidades dos   
 empregados e da conduta de liderança.

Sem os clientes tradicionais, a história desta empresa não teria 
o sucesso que apresenta atualmente. Também no futuro quere-
mos oferecer soluções para os problemas e satisfazer as 
mais exigentes necessidades dos nossos clientes fazendo 
com que  tenham altos desempenhos.

WALDRICH SIEGEN Werkzeugmaschinen GmbH:
Diálogo com o cliente junto de um cabeçote fi xo fundido pela GP



Localização de clientes no mundo

Aluminium Norf GmbH: Inspeção de cilindros de apoio na ofi cina de cilindros



Diretrizes da GP

Queremos agarrar o futuro através da inovação, da 
melhoria dos produtos, dos métodos e  organização.

Nossas principais diretrizes para alcançar esse 

sucesso são: 

■  Atendimento de primeira classe em  
 produtos e serviços para a nossa  
 clientela
■   Inovação de produtos
■   Relações comerciais de coope- 
 ração com os fornecedores
■   Colaboradores motivados 
■  Retorno razoável do   
 investimento
■   Plano de carreira.
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Gontermann-Peipers GmbH
Hauptstrasse 20
57074 Siegen, Alemanha

Telefone:   +49 271  600
gproll@gontermann-peipers.de
gpcast@gontermann-peipers.de


