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Soluções para todas as suas necessidades  
de transporte de telhas, pisos ou azulejos

Red 90

Ideal para uso com cargas pesadas e em ambientes operacionais 
abrasivos; a solução perfeita para transporte de produtos 
cerâmicos.
•	 90	Shore	A	de	dureza	disponível	nas	versões	reforçada	e	não-reforçada
•	 Estrutura	maciça	de	poliuretano
•	 Menor	coeficiente	de	atrito	do	que	a	Eagle	Orange	85
•	 Sem	emendas	e	facilmente	soldáveis	no	local	com	o	Kit	para	Soldagem	Fenner	

Drives

Ivory 85 SGT PU

Especificamente projetada para aumentar a resistência ao 
desgaste e à abrasão no transporte de telhas, pisos e azulejos 
cerâmicos.
•	 Base	de	poliuretano	85A	com	SuperGrip	Top	de	poliuretano	70A	–	maior	

resistência	ao	desgaste	
•	 Durabilidade	3	vezes	maior	que	a	SuperGrip	Top	de	PVC	em	serviços	mais	

pesados
•	 Ideal	para	superfícies	inclinadas	ou	declives	nos	setores	de	telhas,	pisos	e	

azulejos	cerâmicos
•	 Disponível	nas	versões	reforçada	ou	não-reforçada

Por sermos uma empresa pronta para atender todas as suas necessidades de fabricação e de transporte, oferecemos 
também o Guia de Correntes e Correias Trackstar® UHMW para ajudar a combater o atrito e reduzir os custos das linhas 
de transporte de telhas, pisos e azulejos. Oferecemos uma grande variedade de produtos convencionais em estoque –  
Aqui e agora, pronto para você!

Red 90 SGT PVC

Com alta aderência e baixo desgaste, a SuperGrip Top de PVC é 
ideal para o transporte de pisos e azulejos cerâmicos.
•	 Sua	superfície	é	totalmente	ligada	sem	possibilidade	de	descolamento
•	 90	Shore	A	de	dureza	com	base	disponível	nas	versões	reforçada	e	não-reforçada
•	 Perfeita	para	transporte	em	superfícies	inclinadas	ou	em	declives
•	 Face	superior	com	acabamento	personalizado	sob	encomenda
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Green 89 T

Cargas pesadas? Integrando a combinação ideal de alta 
resistência, baixo estiramento e superfície texturizada, elas 
estão prontas para o que vier!
•	 Sua	superfície	áspera	proporciona	menor	coeficiente	de	atrito	que	as	correias		

de	poliuretano	80A,	85A	ou	95A		
•	 Estabilizadas	hidroliticamente	para	aumentar	a	resistência	à	água
•	 Podem	ser	usadas	com	os	diâmetros	de	polias	normalmente	recomendados	

para	os	materiais	de	85A
•	 Disponível	nas	versões	reforçada	ou	não-reforçada

Hyfen 85 CXR®

Exclusiva correia co-extrudada de dupla dureza oferece a 
resistência e a capacidade de transporte de carga de nossas  
linhas de produtos convencionais, com uma superfície superior 
ultra-aderente.
•	 Base	de	poliuretano	85A	com	superfície	superior	co-extrudada	e	ultra-aderente	60A	
•	 Ideal	para	superfícies	inclinadas	e	onde	se	deseja	obter	maior	aderência	ou	

amortecimento	dos	produtos	transportados.
•	 Extrudada	como	se	fosse	um	único	material	inteiriço;	face	superior	sem	

possibilidade	de	descolamento	do	material	da	base	–	nós	garantimos	o	que	
oferecemos!

•	 Disponível	nos	perfis	em	V	ou	Duplo-V,	reforçada	ou	não-reforçada

Na Fenner Drives, temos orgulho de nossa longa história no desenvolvimento de produtos inovadores para a indústria de telhas, pisos e azulejos. 
Nossa Equipe de Engenharia de Desenvolvimento de Novos Produtos está continuamente desenvolvendo revestimentos superiores e outras soluções 
que satisfaçam suas necessidades de transporte de telhas, pisos e azulejos. Fale conosco e saiba mais!

Correias sem-fim (sem emendas)

 Redonda Em V Dupla Sulcada

Uma empresa que atende todas as suas necessidades! Desde aplicações 
que envolvem o transporte leve, médio e pesado de produtos até perfis 
personalizados, a Fenner Drives tem o produto certo para sua necessidade.
•	 A	linha	mais	completa	de	produtos	reforçados	e	não-reforçados	de	alta	qualidade	do	setor,	

incluindo	a	famosa	Eagle	Orange	85
•	 Disponível	em	grande	variedade	de	perfis	e	tamanhos;	perfis	personalizados	disponíveis	sob	

encomenda.	Entre	os	perfis	mais	comuns	estão:

•	 Use	o	Kit	Fenner	Drives	para	Soldagem	de	Sobreposição	ou	Junção	e	faça	soldas	sem	emendas	
no	próprio	local,	com	total	facilidade.	Para	facilitar	a	mobilidade	ou	quando	não	houver	tomadas	
elétricas	disponíveis,	use	nosso	Kit	sem	fio	para	Soldagem	Livre.



nada de tempo ocioso

Com um simples movimento, substitui rápida e permanentemente 
correias sem-fim em V e correias planas em linhas de transporte de 
telhas, pisos e azulejos.
•	 Rápida	instalação	–	correias	facilmente	adaptadas	manualmente	ao	comprimento	

desejado,	em	questão	de	segundos,	e	instaladas	sem	necessidade	de	ferramentas	e	sem		
a	desmontagem	dos	componentes	do	sistema	de	acionamento

•	 Alta	resistência	à	abrasão	e	a	cargas	de	impacto.	Não	afetada	por	temperaturas	extremas	
[-40°F	a	+240°F	(-40°C	a	+115°C)],	água,	vapor,	óleo,	graxa	e	muitos	solventes

•	 Substituição	permanente	–	resistência	extremamente	alta	e	baixo	estiramento	com	as	
mesmas	características	de	suporte	de	carga	das	tradicionais	correias	em	V	de	borracha

•	 Qualquer	correia,	qualquer	comprimento,	a	qualquer	hora!

SuperGrip Top

Alia as características de fácil instalação e manutenção da PowerTwist Plus  
à maior capacidade de transporte de uma face superior de alta aderência.
•	 Todos	os	benefícios	de	uma	SuperGrip	Top	de	PVC	ou	PU;	alta	capacidade	de	transporte		

de	carga
•	 Faixa	de	temperatura	de	-22°F	a	+150°F	(-30°C	a	+66°C)
•	 Fácil	instalação	sem		a	necessidade	de	ferramentas	ou	soldadoras

Cansado de soldar? Esta é a sua solução alternativa...

Conte com a Fenner Drives.
Temos o produto certo para sua necessidade.
A Fenner Drives é líder comprovada na fabricação de componentes de transmissão de potência e 
transferência de movimento com projetos que resolvem o seu problema. Amplamente reconhecidos por 
nossa experiência e inovação em tecnologias de fabricação, sempre aliamos confiabilidade, qualidade 
e valor a nossos produtos. Como parte de nosso compromisso em oferecer serviços e suporte técnico 
diferenciados, contamos com unidades completas de engenharia, desenvolvimento e testes. A Fenner 
Drives possui três unidades fabris em dois continentes. Os produtos são oferecidos em todo o mundo 
com escritórios de vendas e suporte localizados em Leeds, no Reino Unido e em Manheim, nos EUA.
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