
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL

Soluções especializadas em fixação



Com alta resistência, podem 
substituir parafusos comuns 
e prisioneiros convencionais. 

Disponíveis nos modelos 
autocravante, de alto torque 
e pino para solda capacitiva.

Adequados para prover roscas
em chapas e perfis metálicos, 
possuem elevada resistência 
mecânica, assegurando uma 

fixação permanente.

Permitem a instalação e
reparação de roscas internas 

em peças plásticas ou 
metálicas. Podem ser aplicados 
com parafuso e porca ou com 

aplicador de insertos.

Com tecnologia de duplo 
travamento, o rebite de 

repuxo estrutural garante 
hermeticidade e proporciona 

alta resistência a cisalhamento.

Instalado diretamente na 
furadeira de bancada, o 

aplicador de insertos promove 
um ciclo de aplicação rápido 

e seguro.

O sistema autocravante
permite que o parafuso fique 

posicionado corretamente, 
facilitando a montagem dos 
componentes ao conjunto.

e pino para solda capacitiva.

REBITES ROSCADOS
Aplicadas por cravamento, 

substituem as porcas de solda 
e as porcas convencionais. 

São ideais para prover roscas 
internas em chapas metálicas de 

baixa espessura.
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DISCK LOCK™
Também distribuídas no Brasil 
pela parceria exclusiva com a 

Sherex, as arruelas Disck Lock™ 
possuem um formato que 
garante o travamento com 
segurança e estabilidade. 

Com resistência comprovada pelo 
teste de Junker, as arruelas 

TEC Series™ da Sherex Fastening 
Solutions são distribuídas no 
Brasil com exclusividade pela 

Rudolph Fixações.

Tecnologia e qualidade em fixação
Nosso portfólio oferece um amplo mix de produtos para aplicações nos mais diversos segmentos. Confira!
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Fabricada na Itália, a RF06 oferece 
conforto e produtividade de 
rebitagem de chapas de diferentes 
espessuras e materiais. Com fácil 
ajuste, aplica rebites de M3 a M12.

Ferramenta leve, ergonômica e de 
fácil operação, promove ótimos 
resultados com excelente 
custo-benefício. Portátil, pode ser 
usada em áreas externas.

REBITADEIRA
HIDROPNEUMÁTICA

REBITADEIRA
MANUAL

www.rudolphfixacoes.com.br

União de chapas metálicas com garantia de economia 
e produtividade: a Rudolph Fixações é distribuidora 
exclusiva no Brasil da italiana Jurado Clinching Tools, 
referência na tecnologia Clinch.

As máquinas portáteis de Clinch oferecem diversas 
vantagens, incluindo a redução de custo: dispensa 
elementos de fixação e demais consumíveis, requer 
apenas uma rede de ar com 6 a 7 bar. 
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Apresentamos a nova Rebitadeira Hidropneumática, a 
RF04, da Rudolph Fixações. Esta é uma ferramenta muito 
leve, ágil e prática. Com fácil manutenção, acompanha um 
kit de aplicação para cada bitola — M3, M4, M5, M6 e M8.

Máquinas portáteis para Clinch

Rebitadeira 
Hidropnumática

Conformação a frio 
com baixo consumo 
de energia

Máquinas leves 
e portáteis

Operação com 
tempo-ciclo de 
0,8 segundos

Ferramenta de 
alta durabilidade
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