
- ACOPLAMENTOS

- CONTRA-RECUOS E RODAS LIVRES

- REDUTORES DE VELOCIDADE E MOTORES ELÉTRICOS

- FREIOS PNEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS

Constantes investimentos em melhorias 
contemplam desde a sede da empresa 
até ferramentais e maquinários. Nossa 
fábrica dispõe de máquinas modernas, 
com profissionais treinados 
e capacitados. 

Através do nosso Departamento de Engenharia, 
sempre atento ao mercado, projetamos  soluções 
em acionamentos para os mais diversos ramos da 
indústria

ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA
Nosso amplo estoque abrange toda a linha de produtos e é 
capaz de atender à crescente demanda da indústria.
Fornecemos para os maiores fabricantes de equipamentos 
da América Latina, além de para importantes setores da 
economia, como  siderurgia, mineração e sucroalcooleiro. 

ACIONAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
Rua Soldado Americo Rodrigues, 130 - Parque Novo Mundo CEP: 02186-020 - 

São Paulo - SP 
Tel: 55 (11) 2207-6121 - WhastApp: 11 99247-9630

acionac@acionac.com.br  
www.acionac.com.br

Representante:
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FUNDADA EM 1987, a ACIONAC tem um grande conhecimento técnico 
em acoplamentos, freios industriais e redutores de velocidade. 
Com uma larga experiência de mercado, a empresa se tornou uma 
das principais FABRICANTES de acionamentos mecânicos do país, 
sendo reconhecida pela alta qualidade de seus produtos e de seu 
atendimento.  

ACOPLAMENTOS ACIONAC

CONTRA-RECUOS E RODAS LIVRES

REDUTORES DE VELOCIDADE

FREIOS PNEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS

ACOPLAMENTO 
AE

Os melhores 
preços, o melhor 
prazo e o melhor 
produto do 
mercado!

ACOPLAMENTO 
AEE

Acoplamentos de 
engrenagem com 
dentes triplamente 
abaulados, para 
torques de até 
780.000 Nm.

ACOPLAMENTO 
APN

Para montagem em 
volantes de inércia 
de motores Diesel, 
com elementos 
elásticos de 
borracha.

ACOPLAMENTO
AW

Elemento elástico 
de borracha de 
alta resistência, 
vulcanizada com 
lona em anéis 
de aço. 

RODAS LIVRES

Disponíveis em 
diversos tamanhos e 
formas construtivas.

ACOPLAMENTO
RÍGIDO

Os acoplamentos 
rigidos são 
fabricados de 
acordo com a 
norma DIN 115.

ACOPLAMENTO
ARW

Garras totalmente 
usinadas e 
elementos elásticos 
de poliuretano de 
alta resistência.

BHT

Fabricados em aço 
liga, com núcleo de 
bloqueio indexado 
para altos torques.

ROSCA SEM FIM HELICOIDAL COAXIAL

Caixas em alumínio injetado, 
coroa em bronze centrifugado 
de alta resistência e fi letes 
retifi cados. 

Redutores com engrenagens
helicoidais e altos rendimentos.

ACOPLAMENTO
AS_ASDD

Elementos elásticos 
em poliuretano de 
alta resistência e 
garras totalmente 
usinadas.

ANFS

Catracas para 
as mais diversas 
aplicações do 
mercado.

ACOPLAMENTO 
AV

Elementos elásticos 
em poliuretano e 
cubos em ferro 
fundido nodular.

CONTRA-RECUO 
ALTA ROTAÇÃO

Diversas formas 
construtivas, 
com núcleos de 
basculamento 
centrifugo e altos 
torques.

ACOPLAMENTO
AB

Até 243.000 Nm 
de torque nominal 
e 733.300 Nm de 
torque máximo. 

ACOPLAMENTO
ADD

Perfeito 
acabamento 
e montagem. 
Disponível em 
9 tamanhos.

FREIO GXNR FREIO LXNRFREIO CMA 7P FREIO CMA

FREIO MP3 FREIO XNRFREIO MH4 FREIO MP1

FREIO XNS FREIO XNUFREIO XNR2 FREIO XNRX

Tel: 55 (11) 2207-6121 
whastapp: 11 99247-9630
acionac@acionac.com.br
www.acionac.com.br

ACIONAC: Certifi cada em 
Qualidade 

Somos certifi cados ISO 9001 :2015  
no escopo: 
“Fabricação e Comercialização de 
Elementos de Transmissão Mecânica de 
Potência, Acionamentos Mecânicos e 
seus componentes”.

CONSULTE-NOS E 
SURPREENDA-SE COM NOSSO 
ATENDIMENTO, QUALIDADE, 

PRAZO DE ENTREGA E 
PREÇOS.
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