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Linn High Therm fundada em 1969
com o nome de Linn Elektronik
por Horst Linn, nascido em 1944.

Em 1942, seu pai August Linn
criou Linn Industrieofenbau. Ele foi
um verdadeiro pioneiro na área
de fornos industriais. Horst Linn
começou seu empreendimento
produzindo fornos para laborató-
rios e máquinas de fundição de
indução. A empresa se desenvol-
veu principalmente como fabri-
cante de fornos e estufas, daí o
nome alterado para LINN HIGH
THERM, quando se mudou de
Hersbruck para Eschenfelden. A
nova planta se focou em fornos de
alta temperatura, aquecimento por
indução, tecnologia em microondas

e unidades de preparação de
amostras para espectroscopia.
Hoje, Linn High Therm é especiali-
zada na concepção de sistemas
de fornos fabricados sob medida.

Horst Linn Júnior, depois de cur-
sar eletrônica e tecnologia, é hoje
reponsável pelo departamento de
pesquisa e desenvolvimento para
geradores de alta frequência e fontes
ICP, já estando totalmente integrado
na empresa. Suas tarefas futuras

serão as vendas internacionais e
a gerência de LINN HIGH THERM
e LINN HIGH THERM Plant II, es-
ta última em Thuringia, que foi
adquirida em 1990 depois da re-
unificação da Alemanha. Além
disso, ele está envolvido em de-
senvolver a empresa LINN HIGH
THERMnaEuropaOcidental e Asia.

Em 2002 adquirimos LENA Indus-
trieofenbau (sucessora da Linn
Industrieofenbau) e expandimos
a produção para fornos e estufas
industriais de grande escala.

Em 2003, adquirimos também
Induktio em Ljubljana, na Eslovênia,
empresa produtora de inversores
de média frequência e geradores
de alta frequência de até 1000 kW
para aquecimento por indução.

LINN HIGH THERM conta com
escritórios de venda e serviços,
com representantes em cerca de
mais 40 países em todo o mundo.

LINN HIGH THERM coletou mais
de 400 anos de conhcimento em
engenharia produzindo fornos
especiais desde 1969.

Dr. Prof. Akademic L. I. Leontiev,
Membro do conselho da Russian
Academy of Science, Presidente do
Council of Science of Metallurgy com
H. Linn sen.

Ministro A. Petrov, Swerdlowsk,
Mr. A. A. Besedin, Presidente do
Coselho na Ural Chamber of
Commerce and Industry.

Unidades de moldagem por indução,
1970

Horst Linn, Techn. Univ. Munich,
calibrando guia de ondas.

Primeiros empreendimentos de Horst
Linn nos anos 60, Kienzle Computer-
Design e AEG-Elotherm: aquecimento
por indução.

Horst Linn jr. em1985, aprendendo
na prática.

Horst Linn jr., Vice presidente
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Horst Linn: focado, rápido e
pronto para assumir riscos.



Linn High Therm conta hoje com
mais de 100 colaboradores e está
sediada em Eschenfelden, Bavaria.
Especializada na produção de
fornos e estufas industriais e para

laboratórios, fornos microondas
e unidades de preparação de
amostras para espectroscopia,
sistemas de aquecimento por in-
dução, sistemas de precisão de

fundição fina e unidades person-
alizadas fabricadas de acordo
com a necessidade dos nossos
clientes.

Existem apenas algumas poucas
empresas com tal qualificação e
espectro de produção mundial-
mente: em pesquisa e desen-
volvimento, projetos, produção e
controle de qualidade, tudo sob
uma única direção e com uma ex-
tensa e reconhecida experiência
desde 1969. Do protótipo à es-
cala piloto quase imediatamente.

Linn fornece às seguintes
indústrias no mundo inteiro:
metais, cerâmicas, químicas, de

vidro, materiais de construção,
pesquisa e desenvolvimento,
educação, reciclagem, nuclear,
médica e alimentícia. Você pode
encontrar os equipamentos Linn
em todo lugar onde se realiza
tratamento térmico – e também
na sua produção.
Linn High Therm é uma empresa
familiar que oferece uma ampla
variedade de produtos com o mais
alto nível técnico e com um excep-

cional departamento de produção.
Nossa sólida fundação é estab-
elecida pelo treinamento contínuo.

Somente uma pessoa que
domina todos as fases do proces-
so de produção pode compreen-
der o panorama geral dos
sistemas Linn.
Nós ministramos seminários de
treinamento regularmente para

todos os nossos excutivos de
venda, engenheiros, e clientes
nacionais e internacionais. Assim,
Linn oferece mais de 30 anos de
experiência, sendo guiada com

flexibilidade e sempre voltada
para os melhores resultados.
Inovação e melhoria contínua é
a nossa missão. Fornecer nossos
consumidores com a melhor
solução possível é a nossa meta.
Possuímos mais de 70 patentes
registradas, que são a prova
desta busca.
Para assegurar a continuação da
empresa e facilitar a sucessão de

gerações, o grupo Linn imple-
mentou um conselho consultivo.
Sua principal responsabilidade é
assegurar a expansão e o acesso
para mercados nacionais e es-
trangeiros pelo aperfeiçoamento
das nossas estratégias de mar-
keting. DIN EN ISO 9001:2008
Certificação em 1994.
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Recepção

Montagem dos eletrônicos

Treinamento da equipe de vendas e
serviços

Patentes

Treinamento

Conselho consultivo

Produção

Departamento de vendas

Departamento de projetos
e simulação
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Tempus - Texus
D1 - D2 Missão,
1985 - 1993 Prestígio!

Linha de produção de fibra de carbono para
o processamento de fibra precursora, 2013
O Futuro!

Fornos tubulares rotativos para produção
de metais de terra raros, 2013
Maior forno produzido por Linn!

Industriais

Cerâmicas, metais, vidros e tratamento térmico para
carvão ativado. Sistemas para fornada ou
operação contínua.



Aquecimento por
microondas
Sistemas contínuos ou em bateladas para
aplicação na secagem e esterilização de
materiais a granel, materiais de isolamento,
produtos farmacêuticos, cerâmicas técni-
cas e produtos naturais. Outras aplicações
incluem o endurecimento de plásticos,
debiding e sinterização de cerâmicas
e metais sinterizados, assim como para
aquecedores de escoamento.
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Laboratórios

P & D

Fornos padrão para laboratórios, de
câmaras, tubulares e rotativos; todos os
sistemas disponíveis com gases de
proteção e à vácuo.

Fornos de alta temperatura, dispositivos para crescimento
de cristais, aquecedores para unidades de teste e fornos
construídos sob medida de acordo com especificações
personalisadas. Aplicações em pesquisas institucionais
e industriais, nuclear e aeroespacial.



Aquecimento por indução

Preparação de amostras para
espectroscopia

Geradores e inversores de alta e média frequência
com potência de até 1000 kW para brasagem,
soldagem, endurecimento, fusão e fundição, união
por indução, pré-aquecimento e encolhimento.
Sistemas de aquecimento para crescimento de
cristais, plasma, excitação induzida, equipamentos
de teste, modificação de superfícies em pesquisa,
desenvolvimento e produção.

Preparação de amostras por aquecimento
induzido para espectroscopia através de
fusão e refusão de materiais oxídicos,
metais, desenvolvimento de ligas
e padrões.
Específico para XRF/RFA, Emission,
AAS, ICP, X-Emission.

Moldagem fina e de precisão para
indústria, joalheria e odontologia
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Equipamentos de moldagem e
fundição fina para todos os metais,
inclusive Ti, TiAl, Mg e ligas usadas
na indústria, joalheria, dentística
e implantes médicos. Pesos para
moldagem de até 3000 gramas.



7



QUALIDADE
EFICIÊNCIA
INOVAÇÃO

AUTOMATIZAÇÃO
EXPERIÊNCIA

CONTROLE DE QUALIDADE
EQUIPAMENTOS DURÁVEIS

FORNOS ESPECIAIS
ALTA TECNOLOGIA

DURABILIDADE NA PRODUÇÃO
PEÇAS EXTRAS PARA REPOSIÇÃO
SEGURANÇA PARA GÁS E VÁCUO

PROJETOS PARA ECONOMIA DE ENERGIA
FORNOS FEITOS SOB MEDIDA

SERVIÇO PÓS-VENDA 24 HORAS
PROJETADOS PARA FÁCIL MANUTENÇÃO

O JEITO LINN DE FAZER NEGÓCIOS COMVOCÊ
Made in Germany

Heinrich-Hertz-Platz 1 • 92275 Eschenfelden / Germany • Phone: +49 (0) 9665 9140-0 • Fax: +49 (0) 9665 1720 • info@linn.de

www.linn-high-therm.com.br
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