A Hergen - Paper Machinery possui uma unidade
de negócios especializada em Discos de
Refinação e Discos Despastilhadores, a Disk Unit.
“O processo de refinação é um dos processos
que requer mais cuidado e atenção na indústria
papeleira, pelo qual, o papel adquire suas
características finais”.
Ciente da importância deste processo a
Hergen pode oferecer Discos com o mais
alto padrão de qualidade, projetados e
fabricados com áreas refinadoras adequadas
a cada aplicação, para qualquer tamanho e
marca de Refinadores, Pré-refinadores e
Despastilhadores, nacionais ou importados.
NOSSO NEGÓCIO
É fornecer soluções para indústria de papel,
sob forma de discos de refinação, de forma
a satisfazer plenamente os nossos clientes,
através de um relacionamento continuado.

A Disk Unit produz discos soldados através de
um processo exclusivo de montagem em setores,
permitindo grande flexibilidade na execução de
diferentes áreas refinadoras.
Os discos Hergen são confeccionados com ligas
especiais relaminadas a frio e tratadas
termicamente, obtendo uma maior resistência
à abrasão, mantendo a geometria do corte do
início ao fim da vida útil do disco, o que
permite economia na operação e qualidade
final de refinação.
Os discos podem ser inteiriços ou
bipartidos.
A Disk Unit desenvolve soluções conjuntas
com seus clientes, através de levantamentos
e projeto de novas áreas refinadoras de
acordo com as diferentes aplicações e
necessidades.

A Disk Unit fabrica discos para Despastilhadores e
Pré-refinadores de diferentes tamanhos e marcas
existentes no mercado.

Fabricados com materiais especiais
proporcionando maior vida útil do conjunto.
Usinados e frezados em processos de última
geração que permitem grande precisão
mecânica.

O processo de fabricação dos Discos Hergen
obedece a rígidos critérios de controle de
qualidade.
As matérias-primas apresentam certificado de
composição química e física.
A Disk Unit oferece garantia total no
processo e nos materiais utilizados.

Nossa estrutura comercial,
totalmente informatizada, está
preparada para uma maior agilidade
atendendo nos prazos de entrega
solicitados:
Nos mais curtos prazos de entrega;
Nas programações anuais dos consumos
de discos, evitando estoque;
No encaminhamento das definições
técnicas e estudos de novas áreas
refinadoras solicitadas.
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