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SOBRE STFLEXO 

As Indústrias STFLEXO tem posição de destaque entre fabricantes de mangueiras hidráulicas e 
conectores de fluido desde 2001. Sediada em Hong Kong, com fábricas em Qingdao, China, 
produz mangueiras hidráulicas, conexões hidráulicas EN, DIN, ISO, JIS, SAE de alta performance e 
adaptadores para um amplo espectro de aplicações como construção, máquinas, mineração, 
processos industriais, agricultura, equipamentos para construção de estradas, perfuração, 
máquinas florestais, manuseio e elevação de materiais, transporte rodoviário, marítimo, ma-
rítimo, petróleo e gás, etc.   Ao contrário de muitos fabricantes de mangueiras hidráulicas, a 
STFLEXO oferece uma linha abrangente de produtos e componentes de mangueiras hidráulicas 
EN, DIN, ISO, JIS, SAE que são projetados para criar soluções completas de sistemas hidráulicos. 
Nossa gama de produtos  inclui diversos tipos de mangueiras hidráulicas, adaptadores hidráuli-
cos, e uma variedade de produtos relacionados em uma variedade de tamanhos e configurações. 
Utilizamos nossos anos de experiência em equipamentos e tecnologia de ponta para produzir 
produtos da mais alta qualidade no setor. Na STFLEXO Industries, mantivemos nossa posição co-
mo líder entre outros fabricantes devido a nossa dedicação em tornar nossos produtos e proces-
sos ainda melhores, exportando para mais de 40 países em 5 continentes diferentes. Estamos 
comprometidos com a satisfação do cliente através da melhoria contínua. Entre em contato  
conosco hoje mesmo para fazer uma cotação ou solicitar mais informações sobre nossa linha 
completa de mangueiras, conexões e adaptadores hidráulicos. 



GAMA DE PRODUTOS 

MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 

A linha de produtos STFLEXO é dedicada a sistemas hidráulicos e aplicações em diversos 

setores, como construção, máquinas, mineração, processos industriais, agricultura, equi-

pamentos para construção de estradas, perfuração, máquinas florestais, manuseio e elevação 

de materiais, transporte rodoviário, marítimo A STFLEXO ST SÉRIE de mangueiras hidráulicas 

atende aos requisitos das normas internacionais DIN, ISO, EN, SAE e JIS, enquanto a SÉRIE 

GOMMA XT ™ é projetada para atender a desempenho e requisitos especiais de aplicações 

muito severas de OEM. 

ACESSÓRIOS DA MANGUEIRA 

A STFLEXO fabrica uma linha completa de acessórios para mangueiras, incluindo itens espe-

ciais, em carbono ou aço inoxidável, com todos os tipos de terminações como JIC, UNF, NPSM, 

NPTF, BSP, BSPT, JIC, FLANGES, DKO-L, DKO-S, METRIC , etc. Nós fabricamos conexões crimpa-

das e reutilizáveis, padrão e de intertravamento, skive e no-skive, de uma e duas peças para 

uma enorme variedade de aplicações de “Hi Impulse” mais severas. Todas as nossas conexões 

são feitas em peças sólidas (sem solda) e totalmente impulsivas e testadas em campo com 

nossas mangueiras, a fim de garantir sempre o melhor desempenho da mangueira. 



ADAPTADORES 
 

A STFLEXO fabrica uma linha completa de adaptadores de aço carbono e aço inoxidável, 
incluindo itens especiais, com todas as possibilidades de terminação, como JIC, UNF, NPSM, 
NPTF, BSP, BSPT, JIC, FLANGES, DKO-L, DKO-S, METRIC, etc. Todos os nossos adaptadores são 
projetados para resistir às aplicações mais severas e, devido a isso, 100% da nossa gama é 
feita por peças sólidas (sem solda). 

 
APLICAÇÕES 
 

Nossos produtos são utilizados em um amplo espectro de aplicações, como construção, 
máquinas, mineração, processos industriais, agricultura, equipamentos para construção de 
estradas, perfuração, máquinas florestais, manuseio e elevação de materiais, transporte 
rodoviário, marítimo, off-shore, oleo  e gás. etc. 



QUALIDADE 

Todos os produtos STFLEXO estão expostos aos mais rigorosos procedimentos de teste, incluindo 

uma análise completa em nosso Centro de Engenharia de Última Geração. Analisamos 

continuamente a qualidade de nossos produtos usando testes de prova, impulso e ruptura e 

processos de qualidade de correspondência de projeto. Os produtos STFLEXO são projetados para 

atender ou exceder os padrões estabelecidos pela SAE, ISO, JIS, DIN, ASTM e MSHA. Acreditamos 

que nosso sucesso a longo prazo depende de produtos de alta qualidade que resistam ao teste do 

tempo. A série de mangueiras hidráulicas STFLEXO ST atende aos requisitos das normas 

internacionais DIN, ISO, EN, SAE e JIS, enquanto a série GOMMA XT é projetada para atender a 

desempenho e requisitos especiais em aplicações OEM muito severas. Todos os produtos STFLEXO 

são projetados pela nossa equipe de engenharia no Reino Unido e fabricados nas mais modernas 

máquinas de nossas instalações na CHINA. Para as mangueiras, usamos as trançadeiras MAYER e 

para as peças de aço tornos OKUMA e INDEX . As matérias-primas usadas em nossa fábrica são de 

nível superior e totalmente rastreadas desde da fonte. Uma equipe dedicada de engenheiros e 

técnicos localizada na CHINA revisa 100% dos processos e a qualidade dos produtos fabricados, nos 

laboratórios mais modernos da CHINA. Estamos totalmente equipados com laboratórios de borracha 

e compostos, laboratórios de mangueiras e conectores, laboratórios de testes físicos e o mais 

importante: os laboratórios de teste de impulso totalmente equipados com testes de impulso 

BIMAL.  



QUALIDADE 

As Indústrias STFLEXO utilizam uma variedade de ferramentas de planejamento e 

monitoramento de processos para fornecer produtos de qualidade: reuniões avançadas de 

planejamento de qualidade, diagramas de fluxo de processo, histogramas e estudos de 

capacidade. As auditorias em andamento garantem a conformidade com a política de 

qualidade, o manual de qualidade, os procedimentos de garantia de qualidade e os sistemas 

de gerenciamento de qualidade certificados pela ISO da empresa. A STFLEXO Industries 

mantém um inventário de vários milhares de medidores, variando de plugues cilíndricos, 

medidores de roscas e micrômetros a comparadores ópticos e sistemas de medidores de 

computador. Os medidores usados para aceitação do produto são rastreados para a 

frequência de calibração e conformidade por meio de um sistema de controle de medição 

computadorizado que fornece um recall positivo de qualquer medidor que requer calibração. 

As calibrações são rastreáveis aos Padrões NIST. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIACOM DISTRIBUIDORA LTDA. 

STFLEXO PREMIER DISTRIBUTOR IN BRAZIL  
 

ITÚ / SÃO PAULO  
CENTRO DE VENDAS E DISTRIBUIÇÃO 

Phone: +55 4013-0875 / 4013-2997 
E-mail: leandro@giacomdistribuidora.com.br / vendas@giacomdistribuidora.com.br 

 
 

 


