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RF é uma empresa fabricante de calços para alinhamento de precisão para motores/ 

bombas. Os calços calibrados estão disponíveis em varias dimensões e são 

fabricados em aço inox AISI 301 e 304, o que os tornam resistentes à corrosão e com 

dimensões estáveis aos motores. Suas principais características são manter os 

equipamentos alinhados mesmo com largo tempo de inatividade.  

CALÇOS CALIBRADOS PADRÃO 

 

Nossos calços calibrados são fabricados mediante um rígido controle de qualidade no 

qual prezamos pela qualidade de nossos produtos. 

Calços calibrados de Aço Inox, fabricados com matéria prima de primeira linha, o que 

os tornam resistentes à corrosão e com uma larga vida útil, fornecemos os calços 

calibrados livres de rebarbas e com suas determinadas espessuras gravadas na 

superfície da peça, garantindo assim aos nossos clientes, segurança e praticidade na 

utilização dos calços. 

Atendemos os mais diversos segmentos no fornecimento de calços calibrados, com 

ênfase no segmento industrial. 

Nossos calços calibrados são utilizados em motores, compressores, redutores, 

bombas e demais equipamentos que necessitem de um alinhamento de alta precisão. 

Tabela de dimensões para calço padrão (mm) 

 
Espessuras: 0,05mm; 0,10mm; 0,20mm; 0,25mm; 0,40mm; 0,50mm; 0,70mm; 

1,00mm, 2,00mm 

Obs.: Fornecemos o kit completo e kit individuais para cada modelo e espessura com 
10 unidades. 
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CALÇOS ESPECIAIS 

 

Desenvolvemos também calços especiais e sob medida nos mais diversos modelos e 

diferentes tipos de materiais, visando atender projetos específicos de nossos clientes.  

Com bastante experiência no segmento, nossos especialistas são capacitados para 

auxiliar e orientar nossos clientes para qualquer necessidade. 

Atuamos no fornecimento de peças sob medida como arruelas, espaçadores, anilhas, 

shims e demais itens. 

Possuímos uma equipe qualificada para atender projetos específicos a fim de 

desenvolver a peça ideal para cada necessidade. 

 

 

 

Fabricamos peças sob medida em diversos tamanhos e espessuras. 

Trabalhamos com espessuras a partir de 0,02mm até 5,00mm para confecção de 
calços especiais. 
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SHIM STOCK 

 

 

 

 

Especificações: 

� Largura rolo: 150mm(6”) e 300mm(12”); 

� Comprimento rolo (unidade): 1500mm, 2500mm e 4500mm; 

� Material aço inox AISI 301/304 e Latão; 

� Espessuras dos materiais: 0,02mm; 0,05mm; 0,10mm; 0,15mm; 0,20mm; 

0,25mm; 0,30mm; 0,40mm; 0,50mm; 0,60mm; 0,70mm; 0,80mm; 1,00mm; 

1,50mm; 2,00mm. 

 

Obs.: É possível a verificação de outras medidas de largura e comprimento de acordo 
com sua necessidade. 

 

 

Produtos com tolerâncias precisas para alinhamentos de alta qualidade 

 

RF Soluções Industrais 

trabalha com a comercialização 

de Shim Stock com materiais 

de aço inox e latão, todos os 

produtos possuem alto padrão 

de qualidade e suas variações 

químicas serão descritas para 

maior transparência dos 

produtos vendidos. 
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MALETA DE CALÇOS CALIBRADOS RF 

 

As maletas de calços calibrados RF são desenvolvidas para facilitar o dia a dia 

do operador. 

Possui em seu interior uma espuma rígida com densidade D28 para acoplar os 

calços de forma segura e, em sua superfície uma espuma de isolamento para 

evitar que as peças sejam danificadas. 

Dispomos de diversas modelos de maletas em variadas espessuras de calços 

calibrados, desenvolvidas de acordo com a necessidade do mercado. 

Visando atender todas as necessidade de nossos clientes, caso nossos 

modelos padrões não atendam necessidades especificas, nossos especialistas 

também avaliam a viabilidade de desenvolvimento de uma maleta especial. 

 

MALETA CALÇOS CALIBRADOS RF210 

 

 

MALETA CALÇOS CALIBRADOS RF280

 

QUANTIDADE POR 
ESPESSURA

10 10 10 10 10 10 10

ESPESSURA(MM) 0,05 0,10 0,20 0,40 0,70 1,00 2,00

MODELO CALÇO 
CALIBRADO

50X50

75X75

100X100

QUANTIDADE POR 
ESPESSURA

10 10 10 10 10 10 10

ESPESSURA(MM) 0,05 0,10 0,20 0,40 0,70 1,00 2,00

MODELO CALÇO 
CALIBRADO

50X50

75X75

125X125

100X100
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MALETA CALÇOS CALIBRADOS RF360 

 

 

MALETA CALÇOS CALIBRADOS RF720 

 

 

Comercializamos a reposição de calços calibrados para cada maleta 

CONSULTE NOSSAS CONDIÇÕES COMERCIAIS 

QUANTIDADE 
POR ESPESSURA

20 20 20 20 20 20

ESPESSURA(MM) 0,05 0,10 0,25 0,50 1,00 2,00

MODELO CALÇO 
CALIBRADO

50X50

75X75

100X100

QUANTIDADE POR 
ESPESSURA

20 20 20 20 20 20 20 20 20

ESPESSURA(MM) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00

MODELO CALÇO 
CALIBRADO

50X50

75X75

125X125

100X100


