Vimos através desta, fazer uma breve apresentação de nossa empresa.
A VEGA Ferramentas e Abrasivos surgiu em 1993, para suprir a demanda das
indústrias de beneficiamento de rochas ornamentais. Iniciou fabricando abrasivos e
massa plástica. Em 2000 lançou a linha de abrasivos resinados, em 2003, as
escovas de filamentos abrasivos e em 2008, sua mais nova linha de produtos: as
Ferramentas Diamantadas Vega.
Com moderna unidade Industrial estrategicamente instalada em área própria no
Distrito Industrial de Matozinhos-MG, e pessoal especializado, fabricamos os
discos de corte Diamantados em vários diâmetros, de 250 mm, a 1600 mm, em
alma de aço comum ou silenciosa, pratos de desbaste, fresas reta e de perfil,
brocas, estas também no padrão ALEC e sapatas para corte, polimento e
acabamento de rochas ornamentais, concreto, asfalto e refratário.

DISCO DE CORTE
Alma comum ou silenciosa
Para corte de granitos, mármores,
ardósias, concretos, asfalto e pisos
industriais.
Disponível nos diâmetros: Ø 200; 250,
300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800,
900, 1000, 1200, 1300 1400 e
1600mm.

DISCO DE CORTE
Para corte de asfalto e concreto.
Disponível nos diâmetros: Ø 200; 250,
300, 350, 400, 450, 500, 600, 700,
800, 900, 1000, 1200, 1300 1400 e
1600mm.
Bucha de redução para 1" e furo
trava.

PRATO DESBASTE
Diâmetros: 095, 105, 125 e 150mm
Rosca M-14
Segmentos:18 segmentos 20x5x10mm
(aproximadamente, por se tratar de peça
curvilínea).
Utilizado para desbaste e acabamento.
Uso em ferramentas elétricas ou
pneumáticas.
Grãos disponíveis:36, 46, 60, 120, 240.

SAPATA FRANKFURT
Utilizada para desbaste e polimento de
ardósias, pedra são tome, pedra sabão e
pisos industriais. Disponíveis nos grãos 36,
46, 60, 120, 180, 240 para uso em máquinas
de bancada ou restauradora de piso (ex.:
"Pantera" "Zatonni") que utilizem o encaixe
frankfurt.

SAPATA BOMAC
Utilizada para desbaste e polimento de
pisos industriais. Disponíveis nos grãos 36,
60, 80, 120, 180, 240 e 320 para uso em
máquinas tipo Bomac ou Jahu

SAPATA HTC
Utilizada para desbaste e polimentos de pisos
industriais. Disponíveis nos grãos: 36, 46, 60,
80, 120, 180, 240 e 320 para uso em máquinas
tipo HTC ou MPP, são parafusadas no prato

SAPATA LVS
Utilizada para desbaste e polimentos de pisos
industriais. Disponível nos grãos: 36, 46, 60, 80,
120, 180, 240 e 320 para uso em máquinas tipo
MPP, encaixada no prato.

BROCA DIAMANTADA PARA CONCRETO
Broca de alto rendimento para perfuração de
concreto e asfalto.
Broca tubular no padrão Alec ou inteiriça.
Trabalho sob refrigeração.
Permite o repastilhamento.
Fabricação de qualquer diâmetro sob encomenda.

Conheça nossos produtos
Consulte nosso site: www.vegabrasivos.ind.br
Teremos prazer em atendê-lo

