


IgualIzador de serra fItaCastanha lamInadora de serra fIta

Veja Como fazer seu pedIdo para a Castanha lamInadora

Furo paralelo com ou sem chaveta

vários modelos vários modelos

Furo cônico com ou sem chaveta
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Ressalto
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Raio do rasgo

1º passo - medIdas geraIs

3º passo - rasgo de ChaVeta 4º passo - rasgo passante

largura = 

Ø rebaixo = 

largura ressalto = 

o ressalto é centralizado?

(     ) sim     (     ) não

se não, qual a distância da face até 

o ressalto? = 

Ø ressalto = 

possui rasgo de chaveta? (     ) sim     não (     ) 

Se sim, o perfil do rasgo é quadrado ou circular? (     ) Quadrado (     ) Circular

largura do rasgo =                       medida máxima do rasgo = 

  ou: raio do rasgo =                       medida máxima do rasgo =

o rasgo de chaveta é passante?  (     ) sim     não (     )

se não, qual é o comprimento do rasgo? 

comprimento do rasgo de chaveta = 

2º passo - furo

o furo é paralelo ou cônico?    (     ) paralelo     (     ) cônico

Ø  Furo = 
Ø menor do furo =
Ø maior do furo =  

Furo paralelo Furo cônico

Perfil Quadrado Perfil Circular rasgo de chaveta parcial



IgualIzador de serra fIta

número componente
1 parafuso Fixação Fenda
2 castanha com Fenda
3 miolo do igualizador
4 Guia de encosto
5 Guia da serra
6 suporte do Guia da serra
7 arruela suporte
8 parafuso sextavado
9 parafuso sextavado

10 parafuso Fenda
11 parafuso sextavado
12 castanha com rosca
13 Parafuso Rosca Quadrada
14 parafuso de Fixação
15 cabo do igualizador
16 parafuso allen

paraFuso Fixação Fenda castanha com Fenda

Cód.: MdR301445 Cód.: MdR300139
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miolo do iGualizador

Cód.: MdR301447

castanha com rosca

Cód.: MdR300138

suporte do Guia da serra

Cód.: MdR301450

paraFuso de Fixação

Cód.: MdR301444

Guia de encosto

Cód.: MdR300137

PaRafuSo RoSCa QuadRada

Cód.: MdR300290

arruela suporte

Cód.: MdR300136

cabo do iGualizador

Cód.: MdR301266
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cabo eixo excêntrico

Cód.: MdR301440

eixo excêntrico

Cód.: MdR300131

reCalCador de serra fIta

número componente
1 cabo eixo excêntrico
2 eixo excêntrico
3 pino batente
4 parafuso sextavado
5 chapa de Fixação
6 Guia da serra
7 suporte do pino
8 pino regulagem do Guia
9 arruela lisa

10 parafuso de aperto pequeno
11 miolo recalcador
12 castanha bigorna
13 porca sextavada
14 parafuso sextavado
15 parafuso allen
16 chapa de aço
17 parafuso Fenda
18 parafuso de aperto Grande
19 cabo do parafuso de aperto
20 parafuso allen
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pino batente

Cód.: MdR301421

suporte do pino

Cód.: MdR301428

chapa de Fixação

Cód.: MdR301422

castanha biGorna

Cód.: MdR300135

pino reGulaGem do Guia

Cód.: MdR301424

Guia da serra

Cód.: MdR301423
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miolo recalcador

Cód.: MdR300140
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PaRafuSo de aPeRto PeQueno

Cód.: MdR300133
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chapa de aço

Cód.: NR000224

16

paraFuso de aperto Grande

Cód.: MdR300132

18

cabo paraFuso de aperto

Cód.: MdR300141

19

miolo recalcador conjunto

Cód.: MPM04

2+10+11+12+13+14+15+16+17+18

•	 a forty peças desenvolve produtos através de desenhos ou amostras para peças que sofrem desgaste 
em equipamentos diversos, tais como

•	 Igualizador de serra fita - diversos modelos e marcas
 » guia de encosto;
 » Castanha com rosca;
 » Castanha com fenda.

•	 recalcador de serra fita - diversos modelos e marcas
 » eixo excêntrico;
 » Castanha Bigorna;
 » parafuso de aperto pequeno;
 » parafuso de aperto grande;
 » guia da serra.

Consulte nosso departamento de vendas para maiores informações, através do telefone: (49) 3523-4400

faBrICação de peças de desgaste



forty peças e equipamentos ltda.
rua josé pedro martendal, 554 - jardim Itália
luzerna sC - Cep: 89609-000
fortypecas@fortypecas.com.br

www.fortypecas.com.br

(49) 3523-4400

Operando desde 1999, a Forty Peças atua no segmento metal-me-
cânico produzindo uma diversificada linha de pinos e buchas para o 
mercado de reposição do país, destacando-se pela precisão e dura-
bilidade de seus produtos. No setor madeireiro, conta com grande 
experiência na fabricação de peças para recalcadores e igualizado-
res de diversas marcas.

A preocupação com a padronização dos processos e com a excelên-
cia dos produtos começa na seleção dos melhores materiais, pas-
sando por um rigoroso processo de fabricação e por um dos mais 
modernos e sofisticados sistemas de tratamento térmico e têmpera 
com padrão ISO:9001. A finalização da produção é feita em retífica, 
o que garante a qualidade e a durabilidade necessárias para supor-
tar os esforços diários de trabalho.

Além dos produtos que fabrica, a Forty Peças atualmente presta 
uma grande variedade de serviços, como a montagem de conjuntos 
atendendo a projetos específicos de cada cliente. Aberta sempre 
a novos desafios, a Forty conta com grande experiência no aten-
dimento aos seguintes segmentos: automobilístico, de autopeças, 
equipamentos para movimentação de cargas e madeireiro.

Venha conhecer os benefícios que nossa equipe pode proporcionar 
à sua empresa!

Usinagem em máquinas de alta precisão

Tratamento térmico de qualidade em empre-
sas especializadas

Ótimo acabamento dimensional em retífica

m
ix

 m
ul
tia

gê
nc
ia


