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De um simples começo a uma abrangência global
A história da empresa começa quando um equipamento inovador foi produzido em uma simples garagem. Há mais
de 40 anos atrás, a primeira máquina Miller foi desenvolvida em uma garagem no interior de Ohio. Atualmente, a
Miller Weldmaster é uma empresa global, atuando e tendo distribuidores em mais de 100 países. Fabrica máquinas
de solda personalizadas por ar quente, por cunha quente e por impulso para atender as necessidades das empresas
que soldam materiais termoplásticos e tecidos industriais.
Mantemos nossa parceria com clientes ao redor do mundo para explorar novas soluções de solda para tecidos
industriais, desenvolvendo pesquisas, projetos e fabricando equipamentos que atendam às necessidades
específicas de nossos clientes. Nossas máquinas de solda padronizadas e automatizadas são utilizadas para
fabricar barcos infláveis, lonas de caminhão, dutos flexíveis, toldos, e outros.
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Quem Somos/ Nossa história / Nosso Valores e Princípios



Nossas raízes explicam o que somos como empresa atualmente. Nosso fundador,
Al Miller, serviu seu país, construindo seu negócio, mas sempre dando valor a sua
família. Uma vez, ele disse: “Os clientes sempre são a força motriz”. Mesmo que hoje
ele não esteja entre nós, esse sentimento é mantido em tudo que a equipe Miller faz.
Todos os dias, são construídos relacionamentos duradouros com os clientes e com
a equipe, continuando a construir o legado de inovação global.

Todos os dias, Scott Miller segue os valores e princípios que aprendeu trabalhando com seu 
pai. O presidente da empresa acredita que contratar as pessoas que sabem como e quando 
agir com bom senso é um indicador da cultura Miller Weldmaster “ O cliente em primeiro 
lugar”. O comprometimento com os clientes é constante: “Nunca iremos parar de ouvir os 
clientes e mudar. Continuaremos nos adaptando ao mercado, oferecendo aos clientes o que 
eles estão procurando.”
A Visão “Primeira escolha globalmente” da empresa não foi concedida pelo trabalho de
apenas uma pessoa. Foi concedida pelo resultado do talento e recursos de várias pessoas, 
pelo comprometimento dos funcionários unidos, a atitude e o entusiasmo para sempre veri-
ficar o que pode ser feito pelo cliente.

Nossa História

Al Miller – Fundador

Uma mente criativa, Um mentor inspirador

Compromisso com a visão de negócio para atender
aos funcionários, clientes e a própria empresa
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Scott Miller 
Presidente e Proprietário

A Família Miller Weldmaster é composta de pessoas qualificadas. A empresa é orgulhosamente dedicada à uma
produção eficiente e rentável, e a criação de soluções para os clientes. Iremos crescer responsavelmente em
novos mercados, assim como manteremos o mercado que já possuímos. Como empresa, acreditamos que
devemos comprometer esforços e recursos para inovar e oferecer o melhor serviço ao cliente. Nossos equipamentos
podem ser personalizados de acordo com as necessidades de cada cliente, sendo desenvolvidos produtos
de qualidade, práticos, e com preços acessíveis. Temos uma paixão por melhoria contínua e excelência no
atendimento aos clientes e funcionários.

A Missão que nos guia no presente e para o futuro

1972’73’74’75’76’77’78’79’80’81’82’83’84’851986’87’88’89’90’91’92’93’94’95’96’97’98’992000’
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+ A Visão do futuro
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Do Japão a Índia, da Ásia a Europa, dos Estados Unidos a África do Sul, a Miller Weldmaster é focada no sucesso de cada
cliente ao redor do mundo.

Prêmio President’s “E” para exportações em 2013
Seu Crescimento Mundial explosivo e seu plano de marketing in-
ternacional possibilitaram que a Miller Weldmaster ganhasse esse 
prestigiado prêmio.

Prêmio TiE de empreendedor internacional global em 2012
Esse prêmio conceituado foi concedido ao Presidente Scott Miller como reconhecimento de seu sucesso
empresarial e de liderança, na criação de uma empresa de impacto global.

Líder reconhecido mundialmente com 20 Distribuidores/Parceiros

Escritório da Europa / Presença internacional / 100 nações

Países que possuem máquinas de solda Miller Weldmaster

Países que serão atendidos no futuro pela Miller Weldmaster
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Sucesso de 
    todos clientes

+ Compromisso com
      sua atuação global

Os distribuidores/parceiros da Europa possuem o suporte da base em Nieuv 
Vennep - Holanda, per to de Amsterdam.  
Além de ser um armazém para estoque dos distribuidores, a base na Europa 
também possui um showroom, e outras recursos para facilitar as operações de 
venda. Rob Van Dijken, nascido em Bennebroek na Holanda, gerencia a base. 
Sua formação inclui experiência técnica, logística, em treinamento e comercial.

“Nossa base na Europa demonstra nosso comprometimento com nossa visão “First
Choice”, e nosso comprometimento com nossos distribuidores/parceiros. Investimos 
em ter uma central na Europa para nos permitir servir melhor nossos distribuidores, por meio de 
uma comunicação mais rápida, mantendo um estoque maior de peças e de máquinas
padronizadas para reduzir custos logísticos.
Em nossa base, também possuímos um centro de demonstração com máquinas padronizadas
e automatizadas, onde nossos distribuidores podem utilizá-lo para demonstrar nossas máquinas 
a nossos clientes” Scott Miller - Presidente e Proprietário

Centro de suporte ao distribuidor Miller Weldmaster EU BV

A Visão do Presidente sobre o Centro de Suporte ao 
Distribuidor

Nossa instalação na Costa Oeste e nossa equipe qualificada nos possibilita fornecer um serviço melhor, respostas 
mais rápidas e melhorar nosso envolvimento com nossos clientes. Nossa equipe de vendas e serviços possui a ca-
pacidade de gerenciar uma ampla gama de equipamentos para fabricantes do setor de tecidos técnicos. Com equipes 
situadas em diversos locais, podemos auxiliar continuamente nossos clientes para atender as necessidades diárias 
de uma produção.

Miller Weldmaster Costa Oeste 



Nossos especialistas são lembrados diariamente que: “Se nós não cuidarmos de nossos clientes, alguém
cuidará.” Al Miller, fundador da empresa, sempre destacou a importância de servir aos clientes, pois as
empresas procuram um serviço de qualidade, e é responsabilidade da nossa equipe, oferecer o melhor serviço
possível. Acreditamos que sua empresa irá ouvir apenas comentários positivos com relação ao nosso
serviço e apoio.
Desenvolvemos nossas máquinas de forma que sua operação seja fácil, e que quase não haja necessidade de
fazer sua manutenção. Em casos de problemas com as máquinas, grande par te deles podem ser resolvidos por
telefone e e-mail. Também temos técnicos treinados disponíveis para ir a sua empresa caso seja necessário, e
temos peças de reposição padrão que podem ser embarcadas rapidamente.

Servir os clientes é uma crença, um comprometimento,
e uma atividade diária
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Nossa equipe / Serviço ao cliente e aos setores que atendemos



Ao longo dos anos, diversos clientes do mundo inteiro, incluindo Austrália, Europa, América do Sul e Ásia, nos
visitam em nossa sede em Ohio para visualizar nossos equipamentos em operação. Os clientes nos visitam para
determinar como podemos atender suas necessidades com nossas máquinas. Clientes atuais e potenciais são
sempre bem vindos a nossa sede para visualizar nossa tecnologia mais atual, assim como nossos projetos para
o futuro.
Nossos técnicos estão sempre disponíveis para fazer testes com amostras de clientes, para que seja possível
verificar a aparência e qualidade de seus produtos após serem soldados pelas nossas máquinas.

Um fator que possui papel fundamental na satisfação de nossos clientes e no sucesso de nosso negócio, é a
gestão da empresa formada por pessoas que reunimos dentro da Miller Weldmaster. O conhecimento técnico e
o orgulho que nosso time exibe durante cada serviço prestado e cada reunião, nos diferencia de outras empresas.
Acreditamos que iniciar o uso da máquina adequadamente é a chave para alcançar a capacidade máxima
de performance. Nossos técnicos, especialistas em nossas máquinas, irão a sua empresa para treinar seus
funcionários, garantindo que a operação da máquina seja entendida por eles. Nosso objetivo é garantir que sua
empresa esteja utilizando todas as vantagens que nossas máquinas são capazes de fornecer.

Pesquisas com as aplicações dos clientes

Treinamento fornecido ao cliente

“O MAIS IMPORTANTE, É ATENDER
AS NECESSIDADES DOS CLIENTES.”                            
           Nosso Fundador, Al Miller
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Acreditamos no
         cliente

+ O poder da Indústria



A Miller Weldmaster oferece três tipos de tecnologia de solda:

Solda por ar quente Solda por impulsoSolda por cunha quente

Temperatura:
A temperatura se refere ao ar produzido em alta temperatura eletronicamente, a cunha aquecida, ou a corrente de
impulso controlada precisamente e aplicada entre duas ou mais camadas de materiais termoplásticos.

Velocidade: 
A velocidade se refere a quantidade de tempo que a temperatura é aplicada aos materiais termoplásticos; contro-
lada pelo tempo que o material é exposto ao sistema.

Pressão:
A pressão se refere a compressão dos materiais termoplásticos aquecidos durante a solda para completar a
ligação molecular entre duas ou mais superfícies.
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Tecnologia, Tipos de solda e Materiais



Emenda

Emenda com fita em um 
lado

Emenda com fita nos dois
lados

Fita de reforço

Emenda com fita em um

Bainha (cunha quente)

Bainha com corda

Bainha com bolsa

Baguete simples (com uma aba)

Baguete dupla (com duas abas)

Selagem plana com fita deSelagem sobreposta com
fita de cobertura nos dois

lados

Truckside Beading

Materiais que podemos soldar

Tipos de solda - Opções de guias e acessórios
Disponíveis:

• Materiais laminados de vinil (PVC)

• Materiais revestidos de vinil

• Filmes de poliuretano

• Acrílicos

• Materiais revestidos de polipropileno

• Materiais emborrachados termoplásticos

• Tecidos de polipropileno

• Não Tecidos de polipropileno

• Produtos rígidos extrudados

• Diversas fitas de fundição

• Não tecidos de poliéster

• Filmes de vinil

Caso o tipo de material que sua empresa utiliza não estiver na lista, entre em contato conosco para 
fazermos um teste.

Nosso acessórios para solda são conhecidos por fornecer força, segurança, e a aparência que seu produto 
necessita. Caso o tipo de solda que necessite, não esteja listado acima, entre em contato conosco para veri-
ficarmos se nossos equipamentos podem fazer o tipo de solda que sua empresa necessita.

• Tecidos de polietileno

• Polietileno (PE)

• Velcros soldáveis

• Fitas de reforço soldáveis
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Sistemas de solda + Variedade de
materiais que podem
ser soldados

Selagem derivada



T3 Extreme™
A T3 Extreme foi desenvolvida com foco em pequenos 
negócios. É uma máquina de cunha quente eficiente
que pode fazer todos os tipos de solda que fabricantes 
de banners, faixas e toldos necessitam.  Pode ser eq-
uipada com quase todos os tipos de guias para fazer o 
acabamento de diversos tipos de trabalhos, e pode ser 
colocada em qualquer local, devido ao seu tamanho 
compacto.
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AS SOLUÇÕES MAIS VERSÁTEIS
PARA QUALQUER APLICAÇÃO

Portátil e Eficiente 
As máquinas de solda Triad Extreme e a Spec Extreme são versáteis, 
e são máquinas portáveis, que expandiram nossa linha de produtos 
Extreme Seam para a indústria de tecidos técnicos. As Máquinas per-
mitem a fabricação de produtos em sua fábrica ou a manutenção de 
produtos em qualquer outro lugar (fora de sua fábrica). Com esse 
novo foco em máquinas portáteis, podemos expandir ainda mais nos-
sos mercados e proporcionar uma maior gama de produtos aos nos-
sos clientes que procuram por soluções de solda para fabricação/
manutenção interna e externa, independentemente do tamanho da 
empresa.



T300 Extreme®

A T300 de cunha quente e/ou ar quente une versa-
tilidade e parâmetros de operação controlados pre-
cisamente com um design ergonômico.
É construída para que seja operada facilmente, além
de poder armazenar 25 receitas e poder ser equipa-
da com uma variedade de acessórios para atender à
necessidade específica de sua produção.
Soldando desde banners a toldos, desde tendas a
infláveis, a T300 é a máquina de solda mais versátil
para qualquer aplicação.

T300 Extreme® EDGE 
Para banners e faixas

T300 Extreme® FLEX 
Para tendas, lonas, e outros produtos

T300 Extreme® SHADE
Para toldos e coberturas de barcos

T300 Extreme® CURVE
Para infláveis e produtos com curvas
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   Máquinas
Extreme Seam ®     

+ Máquina ideal para
            suas aplicações
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T600 Extreme™
A T600 pode ser equipada com o
sistema de solda por cunha quente,
ar quente, ou ambos.  Foi projetada
para soldar qualquer tipo de produto,
para atender a demanda de grandes 

T600 Extreme™ COVER 
Para lonas e coberturas

T600 Extreme™ CURVE
Para infláveis e produtos com curvas

T600 Extreme™ SHELTER
Para tendas e galpões

T600 Extreme™ SHADE
Para toldos e cortinas

produções, e fornece a versatilidade de uma máquina com várias funções. Sua longa garganta possibilita que os
materiais se movimentem mais fácil. Seu PLC permite que receitas com parâmetros diferentes para tipos de solda
diferentes sejam armazenadas.
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112 Extreme®

A 112 Extreme é uma máquina fácil de utilizar e foi projetada para atender
as necessidades de empresas de diferentes setores. Com parâmetros
de soldagem controlados com precisão, e um design ergonômico, a
máquina 112 foi desenvolvida para melhorar a produção e eficiência de
sua empresa.

• Além de soldar, pode cortar e colocar ilhós
• Reduz tempo e trabalho
• Necessita apenas de um operador

Pode ser fabricada com 3m a 30 m de comprimento!

Impulse Extreme 3.0®

A máquina Impulse Extreme 3.0 incorpora a tecnologia de solda
por impulso com parâmetros de solda controlados com precisão
que possibilitam uma boa aparência e solda mais fortes.
Essa máquina aplica pressão à área de solda, pulsa calor para
área de solda por meio de uma resistência, mantem a área de
solda sob pressão enquanto permite que a área de solda se resfrie,
e em seguida, libera a área de solda.
Pode ser fabricada com 3m, 4,5 m ou 6 m de comprimento.

SOLDE, CORTE, E COLOQUE
ILHÓS COM APENAS UMA

MÁQUINA - NÃO HÁ A
NECESSI DADE DE MOVER O

MATERIAL!

A IMPULSE EXTREME É DIS-
PONÍVEL COM 3M, 4,5M E 6M 

DE COMPRIMENTO
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• As máquinas de solda de sacos mais versáteis

• Solda sacos de agricultura, de alimentos de animais, 

de produtos químicos, minerais, e outros...

• Os sistemas são facilmente integrados a uma linha de 

sacos nova ou já existente

• A velocidade da linha controlada possibilita sincronização

• Pode fazer as soldas: pinch, double-fold e backseam

• Não utiliza cola, não utiliza hot melt, não utiliza adesivos

Qualquer tipo de saco...
qualquer tipo de solda!

Os sistemas de embalagem fazem parte de um setor industrial da Miller Weldmaster. Esse setor é líder de tecnologia 
no desenvolvimento e fabricação de máquinas de solda para a indústria de sacos de polipropileno. Com mais de 
40 anos de experiência, podemos projetar e fabricar máquinas de solda por ar quente robustas e confiáveis para a 
indústria de embalagens. Nossas máquinas são reconhecidas por sua qualidade, durabilidade, inovação e valor.

*Patente Pendente*Patente Pendente

*Patente Pendente
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Sistema de Inspeção de solda
O Sistema Seamvision foi desenvolvido para fornecer um controle mais elevado da solda efetuada com a
máquina de solda Miller Weldmaster. Esse sistema é uma solução de análise visual contínua para equipamentos
de solda padrões e automatizados.
Fornece a capacidade de documentar todas os tipos de solda feitos, e monitorar todos os processos de
produção.
Utiliza a tecnologia de imagem térmica de alta velocidade para monitorar de forma contínua e consistente
todos os tipos de solda feitos com sua máquina de solda.

Possui 95 posições de
medição para a medição

precisa de qualquer
tamanho de solda.

Possui alarmes de 
monitoramento
da solda que

aler tam os operadores
para verificarem erros

Pode transmitir dados 
para Excel, para criar 

relatórios de
qualidade e fazer regis-

tros de manutenção

Capta a solda monitorada
20 vezes/segundo para
qualquer velocidade de

solda

Seamvision possibilita um confor to extra a
seus clientes, fornecendo informações so-
bre a qualidade da soldagem dos produtos 
que sua empresa fabricou, por meio de um 
sistema de controle rigoroso durante 
a fabricação.

*Patente Pendente
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A Miller Weldmaster pode projetar e fabricar equipamentos especiais. Nossos sistemas automatizados
são desenvolvidos para aumentar a produtividade e reduzir insumos de trabalho.
Da fabricação de uma lona personalizada, fabricação de uma piscina, e fabricação de um tubo, a
produção de um filtro e soldagem de geomembrana, suas necessidades serão tratadas por
nossa equipe qualificada de engenharia. Nossa equipe irá auxiliá-lo a criar uma máquina adaptada
para atender as necessidades de sua empresa. São experientes em materiais
termoplásticos e manuseio de vários tipos de materiais e filmes. Podemos também implementar
a costura, colocação de ilhós, cor te, e outros processos de fabricação em linhas de produção.
Uma linha completa de equipamentos para manuseio dos materiais (rebobinador, fraldador, cor te,
outros) também podem ser fabricados para atender as necessidades da produção de sua empresa.

Tenha mais produtividade e rentabilidade
com uma solução automatizada personalizada

AUTOMATIZE SEU NEGÓCIO...
        ACERELE SEU RETORNO!
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Nossa soluções
   automatizadas

+ Sistemas
           personalizados
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Podemos desenvolver máquinas especialmente construídas para
atender suas necessidades, com foco na sua produção e em seu
retorno de investimento.
Mais de 40 anos de conhecimento do setor, nos permite associar perfeitamente a solução automatizada Miller
Weldmaster com sua aplicação. Essa associação pode triplicar sua produção atual. Estamos disponíveis para
auxiliá-lo a automatizar seu negócio e acelerar seu retorno.

Conceito. Design. Construção.
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Soluções além
      de solda

+ Satisfação sem
              limites

Projetamos e
fabricamos máquinas
personalizadas para
qualquer aplicação

Freio de ar

 Eixo expansivo a ar

Acumulador

Sensor de guia lateral 

Fraldador

Adesivação

Colocação de ilhós/
Per furação

Cor te por guilhotina

Célula de controle de
tensão

Tecnologias disponíveis

Impressão

Rebobinador

Sistema de cor te rotativo

Embreagem de segurança

Costura

Sistema de deslize

Varredura

Desbobinador

Sistema Seamvision




