Nosso serviço 360°:

Onde utilizar o RODFORCE FGD®?
®

O RODFORCE FGD poder ser utilizado nos seguintes materiais base:
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Estamos disponíveis todo tempo para você como
um parceiro para tirar dúvidas e oferecer suporte técnico:
 Nosso portfolio de produtos de chumbadores químicos,
mecânicos e buchas de Nylon.
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 Competência e inovação através de pesquisa,
desenvolvimento e produção.
 Presença global em mais de 100 países.
Para mais informações sobre os nossos produtos e da nossa empresa
acompanhe em nossas redes sociais:
youtube.com/user/TheFischerBrasil

facebook.com/fischerBrasil

linkedin.com/company/fischer-do-brasil-ltda

Funcionalidade

twitter.com/fischerbrasil

Segmentos que a fischer atua:
 Os elementos únicos na
parte externa do RODFORCE
FGD® garantem a fixação
segura no material base.”
SISTEMAS DE FIXAÇÃO

SISTEMAS AUTOMOTIVOS

FISCHER TECHNIK

CONSULTORIA

Seu parceiro de fixação:

 Os “dentes” no interior do
RODFORCE FGD® permitem
que as roscas polegadas e
métricas sejam encaixadas
perfeitamente

Descrição

Diâmetro
da Broca
[mm]

Comp.
do furo
[mm]

Comp. do
RODFORCE
[mm]

Barra
roscada
[mm]

Barra
roscada
[pol. ]

RODFORCE FGD10 M6

10

40

35

6

1/4

Desenho técnico:

fischer Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Avenida Marginal Projetada, 1652
Galpão 15 – Tamboré - Barueri / SP
Cep: 06460-200 - Brasil
Tel.: + 55 11 3178-2520
Fax: + 55 11 3178-2544
www.fischerbrasil.com.br
fischer@fischerbrasil.com.br
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Informações Técnicas

NEW

RODFORCE
Até 80% mais rápido do que
o chumbador mecânico

RODFORCE FGD® - Fixação fácil e rápida de barras roscadas

Algumas aplicações

A fixação de barras roscadas em concreto para
instalação elétrica, hidráulica e ventilação, etc.

Os elementos únicos na parte
®
externa do RODFORCE FGD
garantem a fixação
segura na parede do furo.

Duas zonas de
expanção geram
uma conexão de
suporte de carga
®
entre o RODFORCE FGD
e o material base.

A geometria inovadora
do RODFORCE FGD®
permite uma instalação
fácil e rápida, sem
ferramentas especiais
Exemplo: chave de aperto.

Borda visível do
RODFORCE FGD®serve
como verificação
visual e garante a
instalação corret a.

Como por exemplo:

Fixação de tubulações

Prumada de elétrica e hidráulica

Instalação de aquecimento e
canalização

Como utilizar a RODFORCE FGD®?

Os “dentes” no
interior do
RODFORCE FGD®
permitem que as
roscas polegadas e
métricas sejam
encaixadas
perfeitamente.

Aponta fechada do RODFORCE FGD®
é utilizada para verificar a
profundidade de instalação como
um ponto de limite.
Além disso contém o auto ajuste
devido ao ponto de ruptura.

1. Opção: Instalação do sistema RODFORCE FGD®

» Faça o furo no local da instalação com o diâmetro do
®
RODFORCE FGD .

2. Opção: Instalação do sistema RODFORCE FGD®

Instalação com RODFORCE FGD - Indireto

Instalação com RODFORCE FGD - direto
1

1. Opção: Monte a barra no RODFORCE FGD®, encaixe o
conjunto no furo e bata com o martelo para realizar a fixação.
2. Opção: Coloque o RODFORCE FGD® diretamente no furo,
bata com o martelo, encaixe a barra e bata novamente com o
martelo para garantir a expanção no concreto.
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Imagem meramente ilustrativa.

Tetos suspensos (feiras e eventos)

O comprimento curto do
RODFORCE FGD® evita encontro
de vergalhões e garante uma
utilização segura em
concreto armado.
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