RF é uma empresa fabricante de calços para alinhamento de precisão para motores/
bombas. Os calços pré-cortados 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.
Nossos produtos são livres de rebarbas e possuem gravações na espessura para a
segurança na utilização de determinados equipamentos.

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.: Comercializamos Kit’s com 10 unidades por
espessuras e Calços Especiais de acordo com as
dimensões solicitadas pelo cliente, conforme mostra a figura
ao lado.

 Maleta Calços RF 210: dispõe de 7
espessuras com 10 peças cada, nos
tamanhos 50mm, 75mm e 100mm.
 Maleta Calços RF 280: dispõe de 7
espessuras com 10 peças cada, nos
tamanhos 50mm, 75mm, 100mm e
125mm.
As espessuras que compõem as maletas de calços
calibrados RF210 e RF280 são 0,05mm; 0,10mm; 0,20mm; 0,40mm; 0,70mm; 1,00mm e 2,00mm.
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Shim Stock

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.

Especificações:





Largura rolo: 150mm(6”) e 300mm(12”);
Comprimento rolo (unidade): 1500mm e 2500mm;
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
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