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 INSTITUCIONAL

A Clarus atua no mercado de MI e EPI’s 
desde 2009, oferecendo produtos de alta 
qualidade, garantindo segurança e confiança 
ao cliente. Somos parceiros de grandes 
marcas do mercado, sempre atuando para 
melhor atendê-lo.

EMPRESA

12
ANOS

M A D E  I N  I T A L Y

DANNY ®
ENTENDE ■ PROTEGE ■ INOVA

VICSA®

SAFETY

Mademil
SOLUÇ ÃO EM POL I AS Fallgatter

GRUPO

Mundial

KSN
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OD-CA

BÖHLER

Oferecer as melhores soluções em 
equipamentos de segurança do 
trabalho e manutenção industrial, 
atuando com profissionais qualificados 
e treinados, promovendo uma 
parceria duradoura e atendendo as 
necessidades de nossos clientes.

MISSÃO

Ser referência no Nordeste como a 
melhor distribuidora de equipamentos 
de segurança e manutenção industrial, 
com a maior variedade de produtos até 
2025.

VISÃO

#1
Mai/2021 - Mai/2022

Processos bem definidos
Desenvolver pessoas

Satisfação dos clientes
Foco no resultado
Melhoria contínua

Atender a legislação
Sustentabilidade

VALORES
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DISCO DE DESBASTE

Os discos de desbaste servem para 
retirar o excesso de diversos tipos de 
metais e suas ligas, bem como para 
a limpeza das superfícies antes do 
processo de solda.
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CORREIAS

CORREIAS EM V LISAS

As correias em V proporcionam força por meio 
de atrito entre as laterais da correia plástica que 
são tensionadas. As correias em V com perfis 
maiores são utilizadas para as transmissões 
pesadas, e as com perfis menores para as 
transmissões leves.
Perfis: A, B C D e E.

A

13

8

B

17

11

C

22
14

D

32

19

E

38

25
CORREIAS EM V DENTADA

As correias em V dentadas possuem alta capacidade 
de transmissão. Aplicação: apropriada para 
transmissão que necessitem de pequenas polias e 
tensores externos e multiplicidade de aplicaçãoes 
industricais como compressores e máquinas 
ferramenta.
Perfis: XPZ, XPA, XPB e XPC.

XPZ

9,7

8

XPA

12,7

10

XPB

16,3

13

XPC

22

18
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CORREIAS SINCRONIZADAS

As correias sincronizadas são correias dentadas, 
que transmitem a força por meio do movimento 
sincronizado dos dentes da correia, com os 
dentes da polia.
A sua eficiência energética permanece 
constante e, em situações críticas, as correias 
sincronizadas, não requerem nenhuma nova 
tensão e melhoram a eficiência energética e 
também eliminam o tempo de inatividade.

CORREIAS TRANSPORTADORAS

As correias transportadoras são utilizadas em 
diversos segmentos de mercado oferecendo 
vantagens como: economia, fluxo contínuo 
de transporte de materiais entre operações, 
segurança de operação, versatilidade e   
conformidade com os requisitos ambientais.

CORREIAS ELEVADORAS

Correias elevadoras são utilizadas para 
elevação de grãos por meio de canecas. 
Possibilita grande resistência a tensões, flexões 
e deformidade dimensional, alta resistência 
quanto a fixação e expansão dos parafusos que 
prendem a caneca.
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CORRENTES

CORRENTES

CORRENTES DUPLAS

As correntes de transmissão dupla, possuem 
duas carreiras intercaladas com placas 
intermediarias, dando mais tração e resistência. 
De modo que a engrenagem para a corrente 
dupla também seja com duas carreiras 
dentadas para seu perfeito encaixe, de acordo 
com o passo de sua corrente dupla industrial.

CORRENTES SIMPLES

A transmissão por correntes é um meio altamente 
eficiente e versátil para transmitir potência 
mecânica em aplicações industriais. Este tipo de 
transmissão é composto por uma engrenagem 
motriz, uma ou mais engrenagens movidas e por 
um lance de corrente; este sistema assegura um 
rendimento de 98% em condições corretas de 
trabalho, obtendo-se uma relação de velocidade 
constante entre a engrenagem motriz e a movida.

CORRENTES TRIPLAS

A correntes de transmissão triplas são utilizadas 
para a transmissão de potência ou transporte/
movimentação de carga. Normalmente são 
utilizadas em situações em que transmissões 
por meio de engrenagens ou correias não 
sejam possíveis.
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POLIAS

POLIAS

CORRENTE DE ELO GALVANIZADO

Corrente soldada galvanizada é indicada para 
travamentos de carga, bloqueios e fixações 
em geral. Possui elos galvanizados que 
oferecem resistência contra corrosão e inibem 
o deslizamento da carga, garantindo alta 
eficiência e segurança durante o uso.

POLIA EM V

A polia é um disco produzido com base em 
algum metal, feito para acomodar uma correia e 
ser acoplado a um eixo rotativo. Conforme o eixo 
executa seus movimentos, ele gira a polia, que, 
por sua vez, movimenta a correia. 
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ROLAMENTOS

POLIA SINCRONIZADAS

A polia sincronizada oferece um movimento 
uniforme e perfeito para a máquina, pois exige 
das duas polias o mesmo sentido, direção e tempo 
para rodar. A partir desse movimento, este tipo 
de polia oferece potência para o funcionamento 
das máquinas e seus motores. Ela tem uma fácil 
instalação, não exige lubrificação e seu custo, 
tanto de compra quanto de manutenção, é 
reduzido. Em relação às polias comuns, a polia 
sincronizada oferece um rendimento muito 
maior e redução do consumo energético.

ROLAMENTOS
ROLAMENTOS

Rolamentos são elementos de transmissão 
mecânica que funcionam como um apoio para 
a rotação de determinado carga, facilitando a 
locomoção desse objeto. Podem ainda transmitir 
cargas em direções radiais e axiais ou transmitir 
essas duas cargas de forma combinada. Os três 
principais modelos existentes (de esfera, de rolo 
e auto compensadores) atuam em aplicações 
específicas no mercado.
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ROLDANAS

ROLDANAS

RODÍZIOS

ROLDANAS

Um conjunto de roldanas é um sistema simples, 
mas de muita engenhosidade, permitindo o 
levantamento de cargas, consideravelmente, 
pesadas, não necessitando de muita energia. 
Existem dois tipos de roldanas: o fixo e o móvel. 
O modo fixo possui os mancais de seus eixos, 
que permanecem em repouso em relação ao 
suporte onde foram fixados. Já na forma móvel, 
os mancais se movimentam juntamente com a 
carga que está sendo deslocada pela máquina.

RODÍZIOS

As rodas e rodízios industriais são equipamentos 
com variadas aplicações em transporte e 
locomoção no mercado. Essas peças são 
fundamentais para solucionar questões de 
armazenagem e movimentação em indústrias 
de todos os segmentos e também no atacado e 
varejo.
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ENGRENAGENS DUPLAS

Engrenagem é um elemento de transmissão 
mecânica composto por rodas com dentes 
disponibilizado no mercado em diversos 
tamanhos, formatos e modo de transmissão do 
movimento.

ENGRENAGENS HELICOIDAIS

As cilíndricas com dentes helicoidais são 
constituídas por dentes que não permanecem 
alinhados com a direção axial em que estão 
colocados os elementos de transmissão 
mecânicas. Esse modelo é utilizado quando há 
necessidade de proporcionar reduções que não 
tenham amplo espaço axial e não façam ruídos.

ENGRENAGENS DENTADAS
ENGRENAGENS SIMPLES

Engrenagem é um elemento de transmissão 
mecânica composto por rodas com dentes 
disponibilizado no mercado em diversos 
tamanhos, formatos e modo de transmissão do 
movimento.
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SOLDA

ENGRENAGENS CÔNICAS

As cilíndricas com dentes helicoidais são 
constituídas por dentes que não permanecem 
alinhados com a direção axial em que estão 
colocados os elementos de transmissão 
mecânicas. Esse modelo é utilizado quando há 
necessidade de proporcionar reduções que não 
tenham amplo espaço axial e não façam ruídos.

ENGRENAGENS RETAS

As com dentes retos são modelos mais comuns. 
Assim, elas possuem menor custo se comparados 
com os modelos helicoidais e são utilizadas em 
transmissões que necessitam alterar a posição 
das engrenagens.

SOLDA

MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA

Ideal para indústria metalmecânica, para 
soldagem em serviços de reparação, montagem 
e instalação de estruturas metálicas em geral.
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ELETRODO REVESTIDO

O processo de soldagem com eletrodo revestido 
é o mais amplamente utilizado. Possui a maior 
flexibilidade entre todos os processos de 
soldagem uma vez que a maioria dos metais 
pode ser unida ou revestida pela soldagem.
Existe uma grande variedade de eletrodos 
revestidos, cada eletrodo contendo no seu 
revestimento a capacidade de produzir os 
próprios gases de proteção dispensando o 
suprimento adicional de gases, necessário em 
outros processos de soldagem.

ARAMES PARA SOLDA

O arame para solda MIG é um tipo de eletrodo 
não revestido, alimentado à poça de fusão, 
protegido por um gás de proteção. Em processo 
de solda MIG são utilizados gases de proteção 
inertes, o gás inerte não reage com o metal em 
estado líquido contido poça de fusão. O Argônio 
é o mais utilizado, mas há aplicações onde o 
Nitrogênio ou misturas de Nitrogênio podem 
proporcionar excelentes resultados, no caso do 
cobre por exemplo. Já a utilização do arame em 
processo MAG é bastante semelhante, a única 
diferença é que neste caso utiliza-se gases de 
proteção ativos.
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ACOPLAMENTOS

ELEMENTOS ELÁSTICOS

Elastômeros são elementos fabricados em 
polímero (poliuretano ou borracha) de diferentes 
formatos, durezas e níveis de resistência à 
vibração, temperatura, poeira óleo e outras 
intempéries. Eles são instalados, normalmente, 
entre cubos simétricos e preservam física e 
estruturalmente os acoplamentos. Essa proteção 
evita quebras e trincas causadas pelo atrito e 
fricção entre os componentes mecânicos do 
sistema.

CUBOS

Acoplamentos são componentes de transmissão 
mecânica. A principal função do acoplamento 
é a transmissão de torque e rotação. Ele é 
o responsável por fazer a ligação do eixo do 
motor para o equipamento que será acionado, 
transmitindo assim o torque e a rotação do eixo 
motriz para o eixo.
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VÁLVULAS

VÁLVULAS

MANÔMETROS

CONEXÕES

VÁLVULAS INDUSTRIAIS

Válvulas industriais são dispositivos destinados 
a estabelecer, controlar e interromper o fluxo 
em uma tubulação. São acessórios de extrema 
importância em instalações industriais, sem as 
quais as tubulações seriam completamente sem 
função.

MANÔMETRO

O manômetro é um instrumento que serve para 
medir a pressão exercida por um fluido em 
determinada superfície. Esses fluidos podem 
estar em estado líquido ou gasoso.

CONEXÕES INDUSTRIAIS

A conexão de tubos pode se dar por vários 
meios, um deles, é própria ligação entre si, com 
também sua ligação com as válvulas e diversos 
acessórios e equipamentos, como bombas, 
turbinas e vasos de pressão.
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MANGUEIRAS

MANGUEIRAS

INDUSTRIAIS

Recomendada para serviços pesados de sucção 
e descarga de água, tais como: mineração, 
garimpos, dragagem, drenagem, limpeza de 
galerias subterrâneas, agricultura, caminhões-
pipa. As transparentes são indicadas para 
condutos de ar, exaustores, ventilação, coletores  
de pó, etc.

AR E ÁGUA

As mangueiras de borracha existem para várias 
aplicações: magueira de borracha ar e agua de 
75, 150 e 300 PSI. Existe também a mangueira 
de borracha agua bruta, abrasiflex, atoxiflex, 
cordflex, escarflex, oxiflex, boca de forno entre 
outros.

CRISTAIS

Utilizada para a passagem de água e outros 
líquidos, é indicada para uso do sistema de 
dreno em equipamentos split em geral. Sua 
composição em PVC transparente permite a fácil 
visualização do fluido conduzido. É resistente e 
flexível.
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TUBOS

OXIACETILÊNICA

Mangueiras para uso industrial, fabricadas em 
três camadas, duas delas de PVC flexível e, entre 
elas, uma como reforço com malha de fios de 
poliéster industrial de alta tenacidade. Aplicações: 
Compressores, sistemas pneumáticos, sistemas 
hidráulicos, construção civil, irrigação, qualquer 
aplicação em que a condição exija resistência 
à pressão com flexibilidade ou em condições 
específicas, como mineração, pedreiras, etc.

TUBOS

TUBOS INDUSTRIAIS

Os tubos industriais são materiais altamente 
necessários para a construção de diversos 
produtos de vários segmentos. Eles estão 
presentes em corrimões de escadas e rampas de 
acesso, equipamentos médicos, equipamentos 
veterinários, estacionamentos, serralheria, 
estruturas metálicas, usinagens, entre outros.
Alta resistência à corrosão e ao calor; suportam 
forças de alto impacto; deformam e enrijecem 
de acordo com o tipo de uso e material; 
resistência a forças de impacto.
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MANCAL

MANCAL

BUCHA

MANCAIS

Mancais são elementos de transmissão 
mecânica que são projetados para suportar 
cargas aplicadas em um eixo enquanto ele gira. 
Por ser um componente fixo em contato com 
outro que se movimenta, a escolha do mancal 
tem relação direta com o atrito gerado e com a 
eficiência da transferência de energia mecânica. 
Como o eixo geralmente está sujeito a diversas 
solicitações ao mesmo tempo, o mancal também 
suporta os impactos gerados por essas cargas.

BUCHAS

Buchas industriais reduzem o atrito de um eixo 
rotativo ou peça mecânica. Ao diminuir o atrito, 
a bucha diminui o nível de desgaste do eixo, 
possibilitando que este alcance vida útil mais longa 
e seja mais bem aproveitado. A bucha também é 
utilizada para contextos mecânicos que tenham 
a necessidade de contar com lubrificação. Nesse 
caso, a bucha para indústria garante que o eixo se 
mantenha lubrificado, sem a necessidade de que o 
mecanismo seja desmontado para a aplicação de 
produtos lubrificantes.
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LONA

LONA

CREMALHEIRA

LONAS CONVECIONAIS E ANTICHAMAS

São usadas em diversas situações que tem como 
matéria prima o polietileno e ainda, existem 
as que são feitas de material reciclável, o que 
ajuda a diminuir o custo e ainda colaborar com a 
natureza. Podem ser encontradas no mercado da 
forma transparente ou colorida e possuem em 
sua composição um certo tratamento que protege 
contra raios ultravioletas, sendo cada vez mais 
eficazes em suas funções.

CREMALHEIRAS

As cremalheiras industriais consistem em uma 
barra ou trilho com dentes que, em conjunto com 
engrenagens ajustadas a essas barras, convertem 
movimento reto em rotacional ou movimento 
rotacional em movimento retilíneo. Existem 
2 tipos cremalheiras industriais, as de dentes 
perpendiculares e as de dentes inclinados. As 
cremalheiras de dentes inclinados acoplam-se a 
rodas helicoidais e as de dentes perpendiculares 
engrenam-se com as rodas de dentes retos.
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FUSO DE ESFERA

FUSO DE ESFERA

O fuso de esferas é um atuador linear mecânico, 
cuja haste é na verdade um eixo com uma pista 
helicoidal onde as esferas deslizam e fazem com 
que a peça atue em movimento linear em alta 
velocidade de rotação, baixo atrito, alta precisão e 
capaz de suportar altas cargas.

LUBRIFICANTES

GRAXA

A graxa é uma substância viscosa gerada por 
meio da mistura de aditivos, óleos e agentes 
engrossadores à base de bário, sódio, lítio e cálcio, 
além dos chamados sabões metálicos. É utilisada 
em diversas situações, como em equipamentos, 
com o objetivo de diminuir o atrito existente em 
rolamentos. Isso aumenta a durabilidade e a vida 
útil desses aparelhos.
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FUSO DE ESFERA

ÓLEO

A lubrificação industrial não tem apenas a finalidade 
de reduzir atritos. O fluido lubrificante funciona 
como vedação e também como transmissor de 
forças entre as diversas partes móveis do motor ou 
engrenagem.

DESENGRIPANTE

O desengripante é um tipo de óleo protetivo para 
peças metálicas, cuja principal função é limpá-las e 
protege-las contra à ferrugem, à corrosão, à maresia 
e à umidade em geral. Esse produto tem alto poder 
penetrante que auxilia, também, na remoção de porcas 
e parafusos, por exemplo. Sua composição específica 
age de forma especial na lubrificação de articulações, 
motores, válvulas, cabos de comando, engrenagens, 
correntes, polias, entre outros, prolongando a vida útil 
desses componentes.
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DISCOS ABRASIVOS

DISCOS ABRASIVOS

HOOKITS

A principal característica dos discos hookit é a 
sua fácil e rápida fixação. Como o próprio nome 
diz, “Hook-it” em inglês significa “enganche-o”, 
ou seja, em seu costado há um tecido conhecido 
como pluma o qual é  enganchado em um 
suporte de lixa velcrado. Desta forma a fixação 
do disco de lixa é realizada rapidamente sem 
exigir ferramentas, porcas, parafusos e sem 
deixar resíduos como acontece nos discos 
adesivados.

CORTE

O disco de corte é uma ferramenta abrasiva da 
família de abrasivos rígidos, construídos a partir 
de grãos abrasivos, resinas e telas de fibra de 
vidro aglomerados que o tornam reforçado e 
seguro. Este tipo de disco é utilizado para corte 
de diversos tipos de metais com eficiência e 
segurança e sua combinação de grãos, ligas e 
estrutura definem uma especificação ideal para 
cada aplicação.

FLAP

Discos flap são itens abrasivos constituídos com 
sobreposição de camadas de lixas com grãos 
zirconados em uma base de fibra ou de nylon. 
Eles carregam duas funções em um único disco: 
são capazes de desbastar e lixar e ao mesmo 
tempo, garantir os melhores acabamentos de 
peças em geral.
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DISCOS ABRASIVOS

DESBASTE

Os Discos de Desbaste servem para retirar o 
excesso de diversos tipos de metais (ferrosos 
e não ferrosos) e suas ligas, bem como para a 
limpeza das superfícies antes do processo de 
solda, desbaste de cordão de solda, remoção 
de defeitos superficiais, imperfeições e 
rebarbas das peças fundidas, dando melhor 
acabamento à peça-obra. Além disso, também 
prepara as superfícies para pintura ou 
revestimento, proporcionando melhor aspecto 
ao produto final.

LIXA

São produtos que fazem parte da família 
de produtos abrasivos revestidos os quais 
possuem um costado. O costado pode ser de 
vários tipos, que são classificados de acordo 
com quesitos como peso, flexibilidade, dureza 
e resistência. Materiais como poliéster, papel, 
tecido de algodão e fibra vulcanizada são 
utilizados na confecção dos discos de lixa. 

ROLOC

O Sistema Roloc utiliza discos de fixação rápida 
utilizados com o suporte Roloc (suporte de 
borracha) e são indicados para aplicações 
de desbaste pesado, semi-acabamento e 
acabamento final em pontos e/ou cordões 
de solda, remoção de juntas de motores e 
resíduos de adesivos para juntas de motores, 
arredondamento de bordas e peças usinadas, 
remoção de tintas, oxidação e ferrugem. 
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PAQUÍMETRO

O paquímetro é um instrumento usado para 
medir as dimensões lineares internas, externas e 
de profundidade de uma peça. Consiste em uma 
régua graduada, com encosto fixo, sobre a qual 
desliza um cursor.

MICRÔMETRO

A função que o instrumento desempenha é a de 
medir peças que tenham tamanho pequeno, 
sem perder a precisão dos valores. Ele consegue 
medir as dimensões de espessura, altura, largura 
e profundidade das peças, dependendo da 
necessidade.

TORQUÍMETRO

O Torquímetro é usado para ajustar precisamente 
o torque de um parafuso em uma porca. 
Normalmente tem a forma de alavanca, com um 
porta soquetes, onde se podem encaixar várias 
medidas de soquetes.

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
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ALICATE AMPERÍMETRO

Utilizado para medir a corrente elétrica em 
determinadas situações, A principal característica 
do alicate de amperímetro é sua capacidade de 
medir o campo induzido através da corrente que 
passa em suas pinças, sem ter contato direto ou ter 
que abrir o circuito.

WATTÍMETRO

O wattímetro é um instrumento que permite 
medir a potência eléctrica fornecida ou 
dissipada por um elemento.

SÚBITO

Utilizado para medição de diâmetros internos, 
ovalização (diferença entre o maior e o menor 
diâmetro de uma forma cilíndrica não perfeita), 
e conicidade.

RELÓGIO COMPARADOR

Relógio comparador é um aparelho de 
grande precisão, podendo ser analógico ou 
digital, para medições da ordem de 1 micron. 
determinando a diferença existente entre ela e 
um padrão de dimensão predeterminado que, 
por exemplo, pode ser uma peça original ou 
bloco padrão com medidas conhecidas.
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DURÔMETRO

Utilizado para medir a corrente elétrica em 
determinadas situações, A principal característica 
do alicate de amperímetro é sua capacidade de 
medir o campo induzido através da corrente que 
passa em suas pinças, sem ter contato direto ou ter 
que abrir o circuito.

OHMÍMETRO

Um ohmímetro é um instrumento de medição 
usado para determinar a resistência de um circuito 
elétrico ou componente.

MEDIDOR DE ESPESSURA DE CAMADA

Mensura a espessura de chapas de diversos 
materiais, tais como: metais, vidro, plásticos, 
cerâmicas, dentre outros.

GONIÔMETRO

Um goniômetro é um instrumento de medida 
em forma semicircular ou circular graduada em 
180º ou 360º, utilizado para medir ou construir 
ângulos.
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VERIFICADOR DE ROSCA

Utilizado em setores de montagem e 
manutenção para controle de roscas em 
parafusos ou porcas. Também conhecido como 
calibrador de rosca.

VERIFICADOR DE RAIO

Os calibradores de raio são instrumentos para 
medir raios côncavos ou convexos. São muito úteis 
para ferramenteiros, mecânicos, operadores 
de tornos automáticos, modeladores e todos 
profissionais que precisam traçar e verificar raios 
de ferramentas, matrizes, gabaritos e etc.

VERIFICADOR DE FOLGA

Para verificação de folgas em pontos de ignição, 
engrenagens, fendas de velas, pistões, anéis, 
sistemas de freio, etc.
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MACHOS

A abertura manual de roscas interiores efetua-
se por meio de machos. Os machos vendem-se 
em jogos, compreendendo: machos cônicos, 
machos intermediários e machos diretos ou de 
acabamento.

COSSINETE

O cossinete é uma peça também denominada 
de tarraxa, é uma ferramenta apropriada para 
fazer o rosqueamento, tanto externo como em 
uma máquina.

DESANDADOR

Desandador é um porta-ferramentas usado 
para imprimir movimentos giratórios a machos, 
cossinetes e alargadores. O desandador funciona 
como uma alvanca relacionando a força aplicada 
e a distância do ponto de aplicação.

FERRAMENTAS MANUAIS

ALICATE

Alicates de bico, corte diagonal, de pressão, 
furador, para aneis, prensa, universal.



SOLUÇÕES EM EPI’s E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
FERRAMENTAS MANUAIS

REBITADOR

É uma ferramenta usada especificamente para 
unir, de maneira segura, componentes e chapas 
dos mais variados materiais por meio de rebites 
de alumínio ou aço.

CHAVES

Chaves allen, biela, canhão, catraca, combinada, 
de anel, de boca, de impacto, de roda, estrela, 
de fenda, fixa, de grifo, hexagonal, L, phillips, 
plana, soquete, teste e torx.

SACA POLIAS

O saca polias tem a função de extrair não 
somente polias, mas também engrenagens 
ou rolamentos que estejam presos, sem a 
necessidade de alguma outra ferramenta, 
principalmente de impacto, que danifique as 
peças a serem retiradas.

MARTELO/MARRETA

Martelos e marretas são ferramentas de impacto 
com uso amplo, desde aplicações residenciais 
até em obras ou utilização industrial.
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TORNO DE BANCADA

Uma das principais vantagens associadas ao 
equipamento é o equilíbrio oferecido entre a 
acessibilidade e a flexibilidade. Estes tornos 
podem ser utilizados para uma gama muito 
maior de projetos em relação a outros modelos.

LÂMINA DE SERRA

A lâmina de serra ou serra manual pode ser 
utilizada para cortar diversos materiais como 
plásticos, madeira e mesmo outros metais.

ARCO DE SERRA

O arco de serra serve de suporte para a lâmina 
de serra. Auxilia no manuseio para melhor a 
precião e força exercida no corte.

LIMA

Lima é uma ferramenta manual ou mecânica 
formada por uma haste dura de aço com 
ranhuras, usada para desbastar outras peças, 
sejam elas de  madeira ou metais mais moles.
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FERRAMENTAS ELÉTRICAS

FURADEIRA E MARTELETE

Têm por função principal executar furos nos 
mais diversos tipos de materiais. Para tanto o 
motor da furadeira aplica uma alta velocidade 
de rotação a uma ou mais brocas (ferramentas 
cortantes) que serão responsáveis pela 
remoção de material.

ESMERILHADEIRA

A esmerilhadeira pode ser usada tanto para 
serviços profissionais quanto para um hobby 
de final de semana. Cada uso e atividade exige 
um modelo diferente

SERRA MÁRMORE

A serra mármore tem aplicações em diversos 
trabalhos de alvenaria, sendo capaz de cortar 
porcelanato, mármores, pedras, basalto 
e paredes de alvenaria devido a um disco 
diamantado de alta rotação que segue em seu 
eixo.

PARAFUSADEIRA FURADEIRA

Uma parafusadeira é um equipamento similar 
a uma furadeira destinado a apertar ou retirar 
parafusos, com o acréscimo da função de 
furadeira no produto.



SOLUÇÕES EM EPI’s E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

(85) 3194-3194
(85) 98634-0364

vendas@claruscomercial.com.br
Rua Uberlândia, 1391

BR 116 km 10
Messejana, Fortaleza − CE

60871-110

SOLUÇÕES EM EPI’s E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL



SOLUÇÕES EM EPI’s E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

SOLUÇÕES EM EPI’s E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL


	Institucional
	Índice
	Legendas do Catálogo
	Manutenção Industrial
	Correias
	Correias em V Lisas
	Correias em V Dentada
	Correias Sincronizadas
	Correias Transportadoras
	Correias Elevadoras


	Correntes
	Correntes Simples
	Correntes duplas
	Correntes Triplas
	Corrente de elo galvanizado


	Polias
	Polia em V
	Polia Sincronizadas


	Rolamentos
	Rolamentos

	Roldanas
	Roldanas

	Rodízios
	Rodízios

	Engrenagens dentadas
	Engrenagens simples
	Engrenagens Duplas
	Engrenagens Helicoidais
	Engrenagens Cônicas
	Engrenagens Retas


	Solda
	Máquina de solda elétrica
	Eletrodo Revestido
	Arames para Solda


	Acoplamentos
	Elementos elásticos
	Cubos


	Válvulas
	Válvulas industriais

	Manômetros
	Manômetro

	Conexões
	Conexões Industriais

	Mangueiras
	Industriais
	Ar e Água
	Cristais
	Oxiacetilênica


	Tubos
	Tubos Industriais

	Mancal
	Mancais

	Bucha
	Buchas

	Lona
	Lonas convecionais e antichamas

	Cremalheira
	Cremalheiras

	Fuso de Esfera
	Fuso de Esfera

	Lubrificantes
	Graxa
	Óleo
	Desengripante



	Abrasivos
	Discos Abrasivos
	Hookits
	Corte
	Flap
	Desbaste
	Lixa
	Roloc



	Instrumentos de medição
	Instrumentos de Medição
	Paquímetro
	Micrômetro
	Torquímetro
	Alicate Amperímetro
	Wattímetro
	Súbito
	Relógio Comparador
	Durômetro
	Ohmímetro
	Medidor de Espessura de Camada
	Goniômetro
	Verificador de Rosca
	Verificador de Raio
	Verificador de Folga



	Ferramentas
	FErramentas Manuais
	Machos
	Cossinete
	Desandador
	Alicate
	Rebitador
	Chaves
	Saca Polias
	Martelo/Marreta
	Torno de bancada
	Lâmina de SErra
	ARco de serra
	Lima


	FErramentas Elétricas
	Furadeira e Martelete
	Esmerilhadeira
	SErra Mármore
	Parafusadeira furadeira




