
CORTE E CONFORMAÇÃO
CATÁLOGO

O  CORTE  QUE  VOCÊ  CONF IA

WWW .PROCORTELASER .COM .BR



SEGMENTOS
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INDUSTRIAL

ALIMENTÍCIO HOSPITALAR CONSTRUÇÃO CIVILAUTOMOBILÍSTICO AGRONEGÓCIO



A Procorte nasceu em 2017 como uma empresa do
grupo Projinox, referência na indústria de aço inoxidável,
que adquiriu sua primeira máquina corte a laser para
atender a demanda interna, mas percebeu a
possibilidade de terceirizar seu equipamento, a fim de
aproveitar 100% da capacidade da máquina.

Com o tempo, o crescimento fez com que mais e mais
clientes confiassem suas peças à Procorte. A empresa
passou não só a fornecer corte, como também  serviços
de dobra e caldeiraria, aproveitando-se da experiência e
qualificações dos colaboradores que compõem o grupo.

Com um 2018 de aprendizagem e um 2019 de ajustes e
pleno crescimento, a empresa viu um grande horizonte a
ser explorado em 2020, adquirindo uma nova máquina
fibra óptica para ter um ano a todo o vapor. Em 2021,
obteve sua segunda laser fibra, com mais potência para
conseguir atender novas possibilidades. E, em 2022,  em
um ano de grandes desafios, chega a sua terceira
máquina. 

Hoje, a Procorte conta com profissionais qualificados e
com experiência no segmento para garantir ao cliente
um atendimento de excelência e se tornar uma das
maiores referências do mercado de corte e conformação
do Brasil. 

NOSSA HISTÓRIA
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NOSSA EMPRESA

03 Atender a demanda de nossos clientes prestando
um serviço que supere suas expectativas,
contribuindo para o seu crescimento por meio de
uma prestação de serviços com excelência.

MISSÃO

Ser referência no mercado de corte e conformação,
inovando e investindo em melhorias contínuas de
nossos processos.

VISÃO

Valorização humana;
Sustentabilidade econômica, social e ambiental;
Desenvolvimento de parcerias duradouras entre
empresa e cliente.

VALOR



CORTE A LASER
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A Procorte conta com três máquinas de corte a laser
com tecnologia fibra óptica para atender, com
velocidade e precisão, as variedades de geometrias
dos inúmeros segmentos com os quais trabalhamos.

6000w

3000w

2000w

carbono até 1"
inox até 5/8"*

alumínio até 5/16"*

Espessuras maiores precisarão ser analisadas as geometrias*



Prensas-viradeiras CNC para dobrar facilmente e com
precisão peças dos mais diversos tipos de geometria
com controle automático dos ângulos.

DOBRA
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Solda (MIG/TIG)

CALDEIRARIA
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Equipamento de última geração para caldeiraria leve e
profissionais com experiência no setor asseguram
montagem de conjuntos respeitando as exigências de
cada peça.



(11) 2489-4432
www.procortelaser.com.br
contato@procortelaser.com.br
Rua Fronia Kirol Filho, 51,
Guarulhos/SP

CONTATO
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CARBONO 1/2"

HARDOX 1/2"

CARBONO 5/8"CARBONO 1/8"
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