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Como nos alcançar:



Schramme: Experiência há mais de 30 anos!

HISTÓRICO EM NÚMEROS:

1975 Nasceu como departamento da Grünau & Schmid

1988 Pela primeira vez como Magnetbau Schramme GmbH

2000 Novo e maior local em Deggenhausertal

2005 Estabelecida como Magnetbau Schramme GmbH & Co. KG

Desde 1975, temos sido bem-sucedidos no desenvolvimento e 

produção de eletroímãs.

O princípio Schramme é bem simples. Apresente-nos o seu 

caso de aplicação e receberá o seu eletroímã Schramme que 

movimenta, segura, comuta ou regula.

No decorrer do tempo foram desenvolvidos ímãs proporcio-

nais, ímãs de curso, ímãs aderentes e embreagens de diver-

sos modelos e para aplicações especiais. Schramme possui 

uma extraordinária competência na área de ímãs proporcio-

nais para válvulas hidráulicas e pneumáticas.

Neste segmento somos líderes. Há décadas que somos um 

parceiro confiável dos fornecedores do setor automobilístico, 

assim como de vários setores industriais e da técnica para o 

ramo da medicina. E é claro que Schramme recebeu o certifi-

cado de qualidade conforme as normas ISO/TS 16949:2009 e 

DIN EN ISO 9001:2008.



O que podemos fazer por você

Um sinal elétrico deve movimentar algo? Os eletroímãs 

Schramme, em seus diferentes modelos, são predestinados 

para tal. Não se deixe impressionar pelos detalhes físicos do 

eletromagnetismo ou da mecatrônica. Nós entramos em ação 

e organizamos tudo para você.

A Schramme lhe oferece tudo de uma só fonte 

Desenvolvimento e dimensionamento do eletroímã ideal:

Ímãs proporcionais para regulagem

Sistemas de ímãs de curso e de adesão para comutar, segurar 

e movimentar

Embreagens eletromagnéticas ou freios para a transmissão 

de força

Eletrônica para o comando e processamento de sinal de 

eletroímãs

Tecnologia de sensores integrada

Incorporado no seu sistema

Mecânica em volta do atuador
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Por que Magnetbau Schramme?

Nós movemos muitas coisas para você. Os nossos engenheiros 

do departamento de desenvolvimento, os nossos funcionários da 

gestão de qualidade, de produção e de vendas, têm muitos anos de 

experiência no setor. Isto é competência que poderá sentir.

Nós cumprimos o que prometemos: A confiabilidade é um produto 

Schramme de engenheiros do departamento de desenvolvimento 

experientes, da perfeita tecnologia (3D-CAD, simulação, processos 

exemplares, elaborados no computador) e qualidade sistemática  

(ISO/TS 16949:2009 e DIN EN ISO 9001:2008). Resultado: Sempre 

receberá, exatamente, o que pedir.

Nós reagimos rápido para você: A rapidez é um fator de sucesso, 

que  implementamos ativamente tanto no desenvolvimento como 

na construção de protótipos ou na produção de série. As nossas 

estruturas racionalizadas garantem decisões rápidas e eficientes, 

curtos tempos de processamento e uma produção altamente 

flexível.

Nós realmente organizamos tudo para você: Nossa equipe age e 

reage diretamente aos seus pedidos, dúvidas e sugestões, de forma 

simpática e acima de tudo, sempre profissionalmente.



É claro que para cumprir todas as promessas é necessário 

se esforçar. Nós empregamos toda a nossa competência 

no desenvolvimento do eletroímã apropriado – tendo como 

base os modelos comprovados – ou também para produzir o 

ímã especial, próprio para a necessidades do cliente.

Movimentar

Ímãs de curso | Ímãs reversíveis | Ímãs de curso duplo | 

Ímãs em miniatura

Segurar

Ímãs aderentes | Embreagens eletromagnéticas

Comutar

Válvulas de manga flexíveis | Válvulas de comutação | Ímãs 

de comando | Ímãs de comutação | Ímãs de expansão

Regular

Ímãs proporcionais para processos regulados

Válvulas proporcionais, servo-válvulas, válvulas contínuas

Ímãs proporcionais para válvulas pneumáticas

Ímãs proporcionais para válvulas hidráulicas

Os nossos produtos são o seu sucesso



A Schramme movimenta muito – em inúmeros setores e põe à 

sua disposição, o conhecimento de inúmeras aplicações.

Nós colocamos à sua disposição nossos próprios e experientes 

especialistas, que satisfazem, até mesmo, as mais altas exigên-

cias.

Em todos estes setores estamos ao dispor dos nossos clientes:  

Indústria automobilística (hidráulica automobilística, comando de 

motores e engrenagens, pneumática de veículos utilitários, etc.) 

Tecnologia de transporte

Técnica de automatização

Hidráulica móvel e regulação de bombas

Técnica de teste e diagnóstico

Elevadores e escadas rolantes

Robótica

Técnica para o ramo da medicina

Eletrodomésticos (linha branca)

E em que podemos ajudá-lo?
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A nossa experiência é a sua vantagem


