
COM MAIS INTELIGÊNCIA.
COM MAIS SEGURANÇA.

As ferramentas de altíssima qualidade 
da Flexco oferecem uma alternativa 

mais segura na manutenção do 
transportador de correia para a sua 

operação e para os seus colaboradores.

Um sistema completo para trabalharAproximadamente 42% dos 
acidentes relacionados a 

transportadores ocorrem durante 
atividades de manutenção.*
*Departamento de Informações sobre Acidentes no Trabalho da  

Secretaria de Saúde e Segurança de Minas (MSHA) dos Estados Unidos
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A Flexco fornece uma abordagem mais segura para a 
manutenção do transportador de correia. Utilizados 
em conjunto, as ferramentas e os grampos Flexco 
proporcionam à correia a emenda duradoura que 

você procura e a segurança que você espera.

Ao comparar o custo de uso das ferramentas de 
manutenção de correia da Flexco com o tempo e 

os recursos perdidos em acidentes no reparo e na 
manutenção da correia, a escolha é clara:  

A MELHOR OPÇÃO É A FLEXCO. Para obter mais informações, acesse flexco.com

A Flexco é comprometida com a 
SEGURANÇA e com a QUALIDADE.

Nossa experiência prática na indústria nos proporciona um conhecimento 
profundo sobre sua demanda de produtividade, os desafios de 

manutenção e sobre os requisitos de segurança. Nosso padrão não 
é nenhum outro a não ser o de excelência, com os produtos mais 

duráveis no mercado combinados com o melhor serviço e suporte.



BRAÇADEIRA

Elevador de correia transportadora Flex-Lifter™

Descrição
Largura da  

correia
Número dos 

pedidos
Código do 

item

Flex-Lifter médio 900–1.500 mm  
(36–60 pol) FL-M-SP 76981

Flex-Lifter grande 1.200–1.800 mm 
(48–72 pol.) FL-L-SP 76982

Flex-Lifter extragrande 1.800–2.400 mm 
(72–96 pol.) FL-XL-SP 77386

Observação: a barra de elevação extragrande para retorno em “V” é vendida 
separadamente.

Cortador elétrico de correia

Descrição
Espessura da 

correia
Número dos 

pedidos
Código do 

item

Cortador elétrico 
completo

11
0 

V

Até 25 mm (1 pol.) EBC1 30001

Até 50 mm (2 pol.) EBC2 30002

Cortador elétrico 
a bateria

Até 25 mm (1 pol.) CEBC1 30018

Até 50 mm (2 pol.) CEBC2 30019

Cortador elétrico 
completo 220 V

22
0 

V

Até 25 mm (1 pol.) EBC1-220 30011

Até 50 mm (2 pol.) EBC2-220 30012

Cortador elétrico a 
bateria completo 220 V

Até 25 mm (1 pol.) CEBC1-220 30021

Até 50 mm (2 pol.) CEBC2-220 30022

A forma mais segura de  
elevar uma correia
Elimine alavancas e atividade manual, transformando um 
trabalho árduo e perigoso em um trabalho fácil e seguro.

O elevador de correia Flex-Lifter™ eleva e sustenta 
com segurança as correias transportadoras.

•  Peso máximo disponível para elevação segura:  
1.810 kg (4.000 lb).

A forma mais segura de  
prender uma correia
Evite problemas e potenciais riscos associados a 
dispositivos caseiros como cantoneiras, madeira 
e correntes.

As braçadeiras de correia Flexco foram 
especialmente projetados para a fixação adequada da 
correia, prendendo-a para a sua manutenção segura.
•  Os fatores de classificação de segurança das braçadeiras 

atendem ou excedem os padrões da indústria.

•  As braçadeiras TUG™ são ideais para o uso em correias de 
cabo de aço.

•  As braçadeiras Far-Pul™ são ideais para o uso em correias 
de lona.

A forma mais segura de  
cortar uma correia 
Estiletes e facas não proporcionam o mesmo 
nível de segurança, velocidade e precisão que os 
cortadores Flexco.

Os cortadores de correia da Flexco minimizam o 
risco de lesões acidentais durante o processo de 
corte da correia.
•  Os operadores não tem contato com lâminas de corte 

durante a execução da atividade.

Braçadeiras de 
correia TUG™ HD®

Braçadeiras de 
correia Far-Pul™ HD®

Braçadeiras de correia TUG™ HD®

Descrição
Largura da  

correia
Número dos 

pedidos
Código do 

item

A braçadeira de correia 
completa inclui: 

•  4 barras de alumínio

•  4 braçadeiras 
tesoura de aço

6 
TO

N

Até 900 mm (36 pol.) TUG6-36-AL 31700

Até 1.050 mm (42 pol.) TUG6-42-AL 31701

Até 1.200 mm (48 pol.) TUG6-48-AL 31702

Até 1.400 mm (54 pol.) TUG6-54-AL 31703

Até 1.600 mm (60 pol.) TUG6-60-AL 31704

Até 1.800 mm (72 pol.) TUG6-72-AL 31705

8 
TO

N

Até 900 mm (36 pol.) TUG8-36-AL 31706

Até 1.050 mm (42 pol.) TUG8-42-AL 31707

Até 1.200 mm (48 pol.) TUG8-48-AL 31708

Até 1.400 mm (54 pol.) TUG8-54-AL 31709

Até 1.600 mm (60 pol.) TUG8-60-AL 31710

Até 1.800 mm (72 pol.) TUG8-72-AL 31711

Até 2.200 mm (84 pol.) TUG8-84-AL 31712

Até 2.400 mm (96 pol.) TUG8-96-AL 31713

Braçadeiras de correia Far-Pul® HD®

Descrição
Largura da  

correia
Número dos 

pedidos
Código do 

item

A braçadeira de correia 
completa inclui:

•  4 barras de alumínio

•  4 braçadeiras tesoura

Até 750 mm (30 pol.) LSHD30 30393

Até 900 mm (36 pol.) LSHD36 30394

Até 1.050 mm (42 pol.) LSHD42 30395

Até 1.200 mm (48 pol.) LSHD48 30396

Até 1.350 mm (54 pol.) LSHD54 30397

Até 1.500 mm (60 pol.) LSHD60 30398

Até 1.800 mm (72 pol.) LSHD72 30399
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