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A Jurado Clinching Tools, sediada em Rivotorto, 
Itália, iniciou as suas atividades em 1999, sendo 
reconhecida pela sua qualidade na fabricação de 
equipamentos hidropneumáticos com a tecnologia 
Clinch. A empresa oferece ferramentas standart 
ou personalizadas que podem ser empregadas em 
diversos espaços e circunstâncias, atendendo às 
mais variadas demandas.

Os equipamentos produzidos pela Jurado são 
leves, de fácil manuseio e proporcionam uma 
excelente automação, gerando economia e 
aumento na produtividade.

Clinching tools

Jurado

Fundada em 2000 e com sede em Santa 
Catarina, a Rudolph Fixações é especializada 
em componentes, ferramentas e máquinas 
de fixação. A empresa apresenta um portfólio 
composto por uma gama de elementos para 
prover roscas e unir chapas metálicas, além de 
ferramentas de aplicação. 

É com exclusividade que a Rudolph Fixações traz 
para o Brasil as máquinas da Jurado, tornando-se 
sua distribuidora oficial no país. Por meio dessa 
parceria, a empresa passa a oferecer o Clinch 
como mais uma solução em seu mix de produtos.

Uma parceria de sucesso
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Clinch de chapas metálicas
(alumínio, inox, cobre, aço
e ligas metálicas)

O Clinch é um método de união de chapas a frio, que 
dispensa a utilização de componentes de montagem.
O processo ocorre pela interação entre um punção e
uma matriz, que atuam na deformação plástica
das chapas metálicas.   

A força aplicada pelas ferramentas de Clinch na compressão 
das chapas favorece a penetração do punção, formando o 
botão chamado de “ponto” de junção. O formato do botão 
irá depender da geometria das ferramentas utilizadas. 

A Jurado desenvolve também instrumentos personalizados 
para inovar o sistema produtivo industrial, avaliando as 
melhores soluções em Clinch para cada demanda
e aplicação técnica.

Acesse: rudolphfixacoes.com.br e confira as ferramentas 
de Clinch à venda no Brasil.

Os anos de pesquisa tecnológica nos permite, hoje, unir 
duas ou mais chapas de metal somente com a pressão 
de uma pinça (composta de matriz e punção) sobre o 
material, sem o uso de calor ou a produção de faíscas. Os 
componentes essenciais para a realização do Clinch são a 
matriz e a pressão exercida, que são os responsáveis pela 
junção permanente dos metais. 

As máquinas da Jurado são especializadas no Clinch de 
chapas em materiais como: alumínio, inox, cobre, aço e
ligas metálicas com diferentes composições, inclusive as 
que contêm revestimento externo em zinco, plástico ou
pré-pintadas, garantindo em todos os casos um
sistema eficaz e confiável.

1.
Um punção
empurra as chapas

2.
A força gerada 
conforma o 
material das 
chapas para dentro 
da matriz

3.
O material expande 
lateralmente

4.
Origina-se um relevo, 
denominado “ponto”, 
que varia de acordo 
com a geometria do 
ferramental: redondo 
ou trapezoidal
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A tecnologia Clinch funciona da seguinte forma:
as chapas comprimidas entre o punção e a matriz se 
deformam causando a extrusão do material metálico até
que o botão/ponto se forme. O “ponto” pode ser

trapezoidal ou redondo. Cada tipo de ponto é alcançado 
com um punção e uma matriz diferente, a partir da forma 
geométrica que se pretende conseguir mediante o
processo de Clinch.

Ponto redondo

Permite a realização de uma junção hermética, 
com resistência uniforme em todas as direções 

e uma excelente qualidade estética.

Ponto trapezoidal

Permite a união de chapas com baixa 
ductilidade, como os aços inoxidáveis, e pode 
também ser utilizado para unir mais de duas 

camadas de metal.

Tipos de ponto

5

Princípios de funcionamento



Ø ponto

X

• Os pontos de Clinch apresentam uma alta repetibilidade.
• A qualidade do processo pode ser atestada por meio de uma simples medição.

Ponto redondo:
O controle do diâmetro é feito com instrumentos 
de medição (paquímetro, calibrador, etc).
O valor obtido é comparado com os valores 
predeterminados descritos no manual de uso e 
manutenção da máquina dependendo da largura 
do punção e da espessura das chapas.

Ponto trapezoidal:
O diâmetro do ponto gerado é controlado na 
parte inferior da chapa de metal. Este valor é 
comparado com os valores predeterminados 
descritos no manual de uso e manutenção da 
máquina dependendo do diâmetro do punção 
e da espessura das chapas.
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Os benefícios oferecidos pela tecnologia Clinch da Jurado 
se sobrepõem a outros métodos de junção nos quesitos 
segurança e produtividade. Além disso, os equipamentos 
são facilmente incorporados ao processo produtivo, o que 
garante um rápido retorno do investimento.

Disponível nos modelos portáteis e estáticos, as máquinas 
funcionam por meio de ar comprimido com pressão entre 
2 e 7 bar. Diferente dos requisitos normalmente exigidos 
nos processos de solda a ponto, o Clinch não requer 
sistemas especiais de refrigeração, é customizável e não 
envolve choques térmicos no ponto de junção.

As máquinas da Jurado atendem às rígidas normas 
europeias do segmento, o que demonstra a preocupação 
da empresa com o desempenho e os impactos
ambientais de sua atuação.

Outros benefícios

• Não requer materiais auxiliares ou elementos 
externos: a junção é feita pelo aproveitamento 
das propriedades mecânicas de elasticidade das 
próprias chapas.

• Melhor aproveitamento da matéria-prima pois
     não produz resíduos.

• Baixo consumo de energia. A potência necessária 
para ativar a alimentação pneumática e hidráulica 
da máquina é de apenas 1kW.

• Produtividade: o sistema é capaz de fazer cada 
ponto com um tempo-ciclo de 1 segundo.

• Manual ou automática - é facilmente incorporada ao 
sistema de produção.

• Controle de qualidade da montagem é rápido e com 
instrumentos simples.

• Permite a união de chapas de diferentes materiais.

• Permite a união de materiais pintados ou com 
revestimento plástico.

• Alta qualidade estética do ponto.

• União resistente à corrosão.

• Linha de produção simplificada — diminui o número 
de operações.

• Alta durabilidade das ferramentas.

• Baixo custo de manutenção.

• Não emite vapores e nem produz faíscas.

• Compatível com adesivos entrepostos nas chapas.

• Garantia de 2 anos.

Fácil de usar

Ferramenta 
customizável

Respeito ao
meio ambiente

Segurança

Ergonômica

Economia em 
relação a outros 
métodos
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Pinças – Portáteis

A Pirana é uma ferramenta extremamente leve e compacta 
que pode ter a cabeça alinhada de três formas diferentes em 
relação ao eixo do cabo: reta, rebaixada e em 90°.
 
Atende uma ampla variedade de segmentos, desde a 
produção de móveis metálicos à realização de
maquinários para refrigeração. 

O equipamento acompanha
pinça, cabo, mangueira hidráulica 
de alta pressão e multiplicador
de pressão – Booster.

Descrição técnica

Peso da pinça
(cabo incluído):

2 kg

Empuxo:
25 kN

Peso total
(Booster incluído):

10,3 kg

Tempo de ciclo:
0,8 s

Pressão
máxima do ar:

6 bar

Espessura máxima
da chapa – aço
baixo carbono:

2,0 mm

Pressão hidráulica
máxima:
360 bar

Espessura máxima
da chapa – aço inox:

1,6 mm

kN
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Pirman RC3 Pirman Texm

Dobra
da Chapa 

Requisitada

Pirman TC

Ponto
Redondo

Ponto 
Trapezoidal

Ponto 
Trapezoidal

As máquinas Pirana e Mangusta podem ser equipadas 
com interface rebaixada para facilitar a entrada da 
máquina nos perfis da chapa, que seria inacessível
de outra forma. 

Acessórios: 3 metros de mangueira hidráulica de alta pressão.

Dimensões em milímetros

Interface
Reta

Interface
Rebaixada

Interface 90°

Configurações

Kit de Ferramentas

Aplicação Pirana com interface rebaixada

Representação de uma das 
inúmeras situações em que esta 
solução pode ser utilizada.

239,2

75,6

36,0

40,0

36,0

113,0

40,0

239,2

101,0

37,4

77,6

24,2
15,0

15,0

213,2

122,0

24,2

15,0

15,0

18,0

24,2 15,0

15,018,0

18,0
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Pinças – Portáteis

A Mangusta foi a primeira máquina de Clinch fabricada 
com multiplicador de pressão - Booster - integrado. Versátil 
e ergonômica, apresenta três configurações geométricas 
diferentes, de acordo com o alinhamento da cabeça em 
relação ao eixo do cabo: reta, rebaixada e a 90°.

Seu campo de aplicação principal é a união de chapas finas 
em uma grande variedade de finalidades industriais, como 
a produção de estruturas e maquinários para refrigeração, 
produção de eletrodomésticos e tubulações de ar. 

Descrição técnica

Peso da pinça
(cabo incluído):

2,4 kg

Empuxo:
25 kN

Peso total
(Booster incluído):

2,9 kg

Tempo de ciclo:
0,8 s

Pressão
máxima do ar:

6 bar

Espessura máxima
da chapa – aço
baixo carbono:

1,6 mm

Pressão hidráulica
máxima:
360 bar

Espessura máxima
da chapa – aço inox:

1,2 mm

kN
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Configurações

As máquinas Pirana e Mangusta
podem ser equipadas com interface
a 90° para facilitar a entrada da cabeça
no perfil da chapa, o que seria
inacessível de outra forma. 

Aplicação da Mangusta com interface a 90°

Kit de Ferramentas

Pirman RC3 Pirman Texm

Dobra
da Chapa 

Requisitada

Pirman TC

Ponto
Redondo

Ponto 
Trapezoidal

Ponto 
Trapezoidal

Acessórios: 3 metros de mangueira 
hidráulica de alta pressão.

Interface
Reta

Interface
Rebaixada

Interface 90°

Mangusta a 90° (II)

Representação das 
inúmeras situações em 
que esta solução pode 
ser utilizada. 

Mangusta a 90°

Dimensões em milímetros

10 0,

sheet metal

11 0,
15 0,

18 15 0,

15 0,

18 15 0,

sheet metal
to assembly MANGUSTA

43 0

24,2

18

15,0

15,0

71

40,0

75,6
89

36,0

43 0

101,0

37,4

77,6

24,2

18

15,0

15,0

71

13 4

36,0

40 4

24 218

15,015,0

Chapa de 
metal para 
montagem

Chapa de
metal

10,0

18,0

18,0

18,0

40,4

18,0

71,0

13,4

43,0

18,0

89,0

71,043,0

24,2 15,0
15,0

71,0

71,0

89,0

13,4
15,0

15,0

43,0

77,6

24,2

18,0

40,4

15,0

18,0 24,2

15,0

37,4

101,0

36,0

36,0

75,6

18,0

40,0
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Pinças – Portáteis

A Mouse X22 é uma pinça leve, versátil e de uso rápido e 
intuitivo. Permite o acesso a chapas com perfil em U e, pela sua 
forma geométrica, é ideal para o Clinch em ângulos. 

O equipamento acompanha
pinça, cabo, mangueira hidráulica 
de alta pressão e multiplicador
de pressão – Booster.

Descrição técnica

Peso da pinça
(cabo incluído):

2,3 kg

Empuxo:
20 kN

Peso total
(Booster incluído):

10,6 kg

Tempo de ciclo:
0,8 s

Pressão
máxima do ar:

4 bar

Espessura máxima
da chapa – aço
baixo carbono:

1,6 mm

Pressão hidráulica
máxima:
240 bar

Espessura máxima
da chapa – aço inox:

1,2 mm

kN
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Combinação de perfis Mouse X22 interface 90° Mouse X22k em perfis C a 90°

Configurações

Kit de Ferramentas

Aplicação em perfis C e telas retangulares

Nesta aplicação, a Mouse X22 é empregada para fazer o 
ponto em um ângulo formado por dois perfis em C de 
pequenas dimensões. A Mouse X22 permite realizar

o ponto em um ângulo de cerca de 19 mm x 16 mm, seja este 
um ponto redondo ou trapezoidal.

Mouse X22 
Acesso aos ângulos

A = De acordo com o pedido do Cliente, o cabo pode ser removido da máquina.

Mouse X22 RC3 Mouse X22 TC

Ponto
Redondo

Ponto 
Trapezoidal

A pinça Mouse X22 está disponível em 3 configurações diferentes: com 
cabo frontal, superior e posterior, o que lhe permite adaptar-se a múltiplas 
situações de trabalho. Pode ser equipada com kit de ferramentas redondo
ou trapezoidal, de acordo com as exigências do usuário. Dimensões em milímetros

304,0

10
8,

0

6,
0

A
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Pinças – Portáteis

A Python é uma pinça portátil de alta potência e peso 
reduzido que, graças ao seu empuxo de 35 kN, é capaz de 
unir chapas com espessura total de até 3,6 mm. No design 
da cabeça, o cilindro hidráulico posicionado fora do eixo 
de Clinch (atrás da cabeça) e a garganta de altura elevada 
tornam essa máquina versátil para executar pontos de alta 
resistência nas mais variadas situações. 

O equipamento acompanha
pinça, cabo, mangueira hidráulica 
de alta pressão e multiplicador
de pressão – Booster.

Descrição técnica

Peso da pinça
(cabo incluído):

3,7 kg

Empuxo:
35 kN

Peso total
(Booster incluído):

12 kg

Tempo de ciclo:
0,8 s

Pressão
máxima do ar:

6 bar

Espessura máxima
da chapa – aço
baixo carbono:

3,0 mm

Pressão hidráulica
máxima:
360 bar

Espessura máxima
da chapa – aço inox:

2,4 mm

kN
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Configurações

Kit de Ferramentas

Aplicação Python em chapa com borda de 10 mm

A Python se caracteriza por ser uma máquina confiável 
e potente que pode ser equipada com diversas 
ferramentas, o que permite a realização do melhor ponto 
de Clinch para cada necessidade. 

Cabo reto Cabo 90º

Python
Borda Mínima Necessária

Borda Mínima Necessária: 10mm

NPY CB5R NPY TC CB5R NPY TEXM CB5R NPY RC4 NPY TC NPY TEXM

Ponto
Redondo

Ponto 
Trapezoidal

Dobra
da Chapa 

Requisitada

Dobra
da Chapa 

Requisitada

Ponto 
Trapezoidal

Ponto 
Redondo

Ponto 
Trapezoidal

Ponto 
Trapezoidal

Configurações: duas configurações geométricas: com cabo reto ou em 90°, 
podendo ser equipada com kit de ferramentas para pontos redondos e 
trapezoidais e com matrizes de diversas alturas e dimensões, permitindo 
realizar o melhor ponto para cada espessura de chapa.

Acessórios: 3 metros de mangueira hidráulica de alta pressão.

Python equipada com kit de ferramentas TEXM, capaz 
de unir chapas de metal com uma borda de apenas 
10 mm.

Dimensões em milímetros

12
5,

7

38
,0

35
,0 22

,0

28,5

66,0

25,3 46,0

112,5

13
7,

5

64,5

33
,0

35
,0

21
,9

51
,7

20
,0

13
,2

20
,0

20
,0

51
,7

6,
0

11,0

46,0

13
,2

10,0

20
,0

12
5,

7
35

,0
38

,0
51

,7
20

,0
22

,0

28,5

66,0

25,3 46,0

13
7,

5

112,5

51
,7

20
,0

35
,0

33
,0

6,
0

20
,0

11,0

13
,2

46,0

64,5
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Pinças – Portáteis

A Python LA é capaz de executar pontos em locais 
inacessíveis para outros tipos de pinças. O sistema de 
abertura mecânica da cabeça permite que a pinça execute 
o ponto além de obstáculos como uma borda dobrada, 
por exemplo. A máquina está apta a trabalhar com uma 
força de empuxo de até 35 kN, o que a torna forte e 
versátil. Ela acompanha um suporte giroscópico e pode ser 
equipada com kits de ferramentas para pontos redondos 
e trapezoidais, além de matrizes de alturas e dimensões 
diversas em função do tipo e espessura da chapa.

O equipamento acompanha
pinça, cabo, mangueira hidráulica 
de alta pressão e multiplicador
de pressão – Booster.

Descrição técnica

Peso da pinça
(cabo incluído):

5,1 kg

Empuxo:
35 kN

Peso total
(Booster incluído):

13,4 kg

Tempo de ciclo:
0,8 s

Pressão
máxima do ar:

6 bar

Espessura máxima
da chapa – aço
baixo carbono:

4,0 mm

Pressão hidráulica
máxima:
360 bar

Espessura máxima
da chapa – aço inox:

2,4 mm

kN
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Configurações

Kit de Ferramentas

Aplicação da Python LA em dutos de ar

A máquina Python LA permite a
realização de um ponto de Clinch além de um
obstáculo ou uma borda dobrada.

Conjunto 
completo de 
duto de ar

Conjunto 
completo de 
duto de ar (II)

Python LA:
Abertura da Garganta

Fase I: Garganta 
Aberta

Fase II: Garganta 
Fechada

Borda 
dobrada

Ponto do Clinch
Sobre a borda

curvada

NPY CB5R NPY RC4 NPY TC NPY TEXMNPY TC CB5R NPY TEXM CB5R

Ponto 
Redondo

Ponto 
Redondo

Ponto 
Trapezoidal

Ponto 
Trapezoidal

Ponto 
Trapezoidal

Ponto 
Trapezoidal

Dobra
da Chapa 

Requisitada

Dobra
da Chapa 

Requisitada

No exemplo ao lado, ilustramos a Python equipada com Kit de 
Ferramentas TEXM, capaz de unir chapas de metal com uma 
borda de apenas 10 mm.

Dimensões em milímetros

15
8,

5

76
,7

40
,7

293,0    

11,0

77
,5

39,5

37
,4

33,0
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Pinças – Portáteis

A Mouse X60 é uma pinça em C com o pistão sobre o 
mesmo eixo da matriz, o que a torna apta a executar 
o Clinch das chapas sobre ângulos e perfis em U. Além 
disso, conta com uma potência capaz de unir chapas 
de espessura elevada (até 2 + 2 mm). O cabo duplo 
confere ergonomia e versatilidade à pinça, sendo possível 
posicioná-la em diversas configurações e nas posições 
anterior, superior ou posterior, conforme
demanda do usuário. 

O equipamento acompanha
pinça, cabo, mangueira hidráulica 
de alta pressão e multiplicador
de pressão – Booster.

Descrição técnica

Peso da pinça
(cabo incluído):

4,5 kg

Empuxo:
35 kN

Peso total
(Booster incluído):

13,4 kg

Tempo de ciclo:
0,8 s

Pressão
máxima do ar:

6 bar

Espessura máxima
da chapa – aço
baixo carbono:

4,0 mm

Pressão hidráulica
máxima:
360 bar

Espessura máxima
da chapa – aço inox:

3,0 mm

kN
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Configurações

Mouse X60 
Acesso aos ângulos

Perfis Sobrepostos

Kit de Ferramentas

Mouse CBR5

Mouse RC4

Mouse TC CBR5

Mouse TC

Ponto 
Redondo

Ponto 
Redondo

Ponto 
Trapezoidal

Ponto 
Trapezoidal

Configurações: kit de ferramentas que permite 
executar os pontos redondo e trapezoidal com 
diferentes alturas de matriz, em função da 
espessura das chapas a serem unidas.

Acessórios: 3 metros de mangueira hidráulica
de alta pressão.

Dimensões em milímetros
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Pinças – Portáteis

O sistema MOUSE é um conjunto de máquinas com altura 
e profundidade da garganta configuradas conforme 
as necessidades do usuário, assim como o empuxo 
hidráulico. A equipe técnica da Rudolph Fixações em 
conjunto com a Jurado estuda e propõe a solução mais 
adequada à aplicação solicitada.

O equipamento acompanha
pinça, cabo, mangueira hidráulica 
de alta pressão e multiplicador
de pressão – Booster.

Descrição técnica

Customizável
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Sistema Mouse

Altura do punção

Sistema Mouse

Profundidade da garganta

Al
tu

ra
 d

a 
ga

rg
an

ta

Configurações

Configuração do sistema Mouse:
• Pontos redondos ou trapezoidais 

• Chapas de tamanhos e espessuras variadas
• Disponível nas versões estática ou portátil

• Acionamento por alavanca ou pedal
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Pinças – Portáteis

O equipamento acompanha
pinça, cabo, mangueira hidráulica 
de alta pressão e multiplicador
de pressão – Booster.

A Condor 2A é a evolução do sistema de ponto grampo 
Condor. A máquina trabalha através da perfuração: corta a 
chapa em três lados criando uma tira que é dobrada sobre 
a chapa inferior. Projetada em um formato adequado 
que lhe permite uma fácil inserção nas estruturas 
a serem montadas.

Leve, ergonômica, silenciosa e extremamente simples de ser 
utilizada, é uma ótima alternativa para substituir a solda a 
ponto, tornando-se particularmente indicada para os setores 
de filtros de ar, refrigeração, eletrodomésticos e, pela sua 
versatilidade, em todos os casos em que seja necessária a 
união de chapas finas.

Descrição técnica

Peso da pinça
(cabo incluído):

2,7 kg

Empuxo:
18 kN

Peso total
(Booster incluído):

11 kg

Tempo de ciclo:
0,8 s

Pressão
máxima do ar:

4 bar

Espessura máxima
da chapa – aço
baixo carbono:

1,6 mm

Pressão hidráulica
máxima:
240 bar

Espessura máxima
da chapa – aço inox:

1,2 mm

kN
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Configurações

Kit de ferramentas
para ponto grampo

172,5

12,0

40,0

47,0
27,0

20,2

52,0

Condor 2A - aplicação ponto grampo

Dobrador

Pino

Perfurador
Aço temperado
Carboneto de 
tungstênio

Cunho
Aço temperado

Dimensões em milímetros
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O Booster ou multiplicador de pressão é composto por um 
cilindro hidropneumático alimentado por ar comprimido que 
multiplica a pressão do óleo situado no interior do cilindro 
por um fator de 60 vezes (com 1 bar de ar se obtém 60 bars 
de óleo). O sistema foi desenvolvido para a alimentação das 
pinças e para a união das chapas. A força de fixação para 
otimizar o ponto de união pode ser ajustada por meio do 
regulador situado na entrada do Booster.

O processo está descrito no manual que acompanha 
cada uma das máquinas. Os multiplicadores podem ser 
customizados tanto em relação à potência, quanto ao
volume de óleo comprimido. Além disso substituem - 
em certas situações - as centrais hidráulicas, trazendo 
importantes vantagens no aspecto econômico e ambiental, 
além de maior segurança e menor peso.
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Multiplicador de pressão – Booster



Mouse E300 para o
Clinch de tubos
Desenvolvida para possibilitar a
realização de pontos de Clinch em uma 
ampla variedade de aplicações industriais, 
como por exemplo, em perfis tubulares
de chapas metálicas.

Pinça X500
A Jurado produz uma série de 
equipamentos sob demanda, projetados 
de acordo com a necessidade de cada 
Cliente. A Pinça X500 é um dos exemplos: 
equipada com suporte de suspensão 
operável manualmente, ela possui uma 
garganta de 500 mm que permite efetuar 
o ponto de Clinch sobre chapas de 
grandes dimensões.

Pinça E300
Conjunto completo

Pinça E300
Conjunto completo

Conjunto
Tubo-Chapa

Chapa de metal

Perfil tubular

Chapa de metal

Perfil tubular

Chapa de metal

Perfil tubular
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Aplicações especiais



MOUSE X60 LA

MOUSE X75

MOUSE X102 - DUPLO PUNÇÃO

MOUSE X30

MOUSE CF
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Máquinas customizadas sob demanda



      

MOUSE X150 LA

PINÇA C 170 x 120

PYTHON 80
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Deslocamento (mm)

Deslocamento (mm)

Teste de peeling

Teste de cisalhamento

Medição2

Fo
rç

a/
N

Deslocamento/mm

Ponto de cisalhamento

2,5 + 2,5 - 4,8 bar p. 7,4 zinco revestido
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Teste de tração



Com o nome de “Estudos teóricos e desenvolvimento de 
metodologias experimentais para a análise e melhoria do 
processo de junção mediante Clinch”, A Jurado firmou uma 
parceria com o Departamento de Engenharia Industrial e 
Informação e Economia (DIIIE) da Universidade de Áquila. 

Com este projeto a Jurado oferecerá bolsas de estudo na 
Universidade, visitas e estágios para estudantes em sua 
própria estrutura, visando a melhoria do processo de união 
por Clinch. 

A Universidade de Áquila, na pessoa do Prof. 
Antoniomaria Di Ilio, docente de Tecnologia Mecânica 
e de Gestão de Processos Tecnológicos, difundirá 
o conhecimento desta tecnologia utilizando os 
equipamentos da Jurado para a pesquisa na 
Universidade, incluindo teses sobre a temática. 

Conheça mais no site:
www.juradotools.com/convenzioni/

Artigos redigidos pelo Prof. Di Ilio em colaboração
com o Prof. Lambiase, publicados em revistas 
científicas especializadas.
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Jurado e a Universidade de Áquila



(47) 3281-2929
rudolphfixacoes@rudolph.com.br

Rodovia SC 110, Km 1,5 nº 2661 A - Bairro Padre Martinho Stein
89120-000 - Timbó - Santa Catarina - Brasil
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www.rudolphfixacoes.com.br

Clinching tools

Jurado


