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www.idrogasengineering.it

RAPIDO
Abraçadeiras de tomadas em carga, disponíveis desde
DN 25 até DN 1500. Adequadas para uso em tubagens de
ferro fundido/fundição dúctil, fibrocimento, aço, fibra de
Vidro,PVC/PE e Betão. Saída roscada ou flangeada até 6”.

EUROPA
Válvula de ramal, concebidas também para utilização com abraçadeiras de
tomadas em carga tipo “RAPIDO” com tampão de fecho interno em borracha
elastómero, junta macia, fuso em Aço Inoxidável. Medidas desde ¾” até 2”.

TREPI
Abraçadeiras em três corpos para a
reparação ederivação em pressão.
Saída Roscada ou Flangeada até 8”,
disponíveis em tamanhos desde
DN 40 até DN 800 para tubagens
em Ferro fundido/Fundição Ductil,
fibrocimento,Aço, Fibra de Vidro e betão.

DUEPI
Abraçadeiras de grande tolerância em dois corpos para a
u reparação e derivação em pressão. Saída roscada ½”,
disponíveis em tamanhos desde DN15 até DN 200.

INOXGIS
Abraçadeiras para reparação em pressão, fabricadas em
diversos comprimentos para medidas desde DN 15 até
DN 200, adequadas para utilização em tubagens de ferro
fundido/fundição Ductil, fibrocimento,Aço,Fibra de Vidro,
PVC/PE e Betão.

ETERNO
Abraçadeiras totalmente em Aço Inoxidável,para a reparação
e derivação em pressão, fabricadas numa variedade de
comprimentos para tamanhos desde DN 15 até DN 200, com
saída roscada ou flangeada até 8”. Adequadas para uso em
Tubagens de Ferro fundido/fundição Ductil, Fibrocimento, Aço
Fibra de Vidro,PVC/PE,e Betão.

STOP
Flanges de Estanquidade para a reparação de fugas nos
abocardos das tubagens de Ferro Fundido/Fundição
Ductil.Também podem ser utilizadas para a
reparação de fugas nas juntas de tubagens de outros
materiais (Fibrocimento, Fibra de Vidro,Aço,Plástico)
Disponível em tamanhos de DN 50 a DN 1200.

UNIVERSALE
Uniões/Adaptador de Flange/Juntas assimétricas, Largas,
ultra largas e de média tolerância (Tipo compressão), disponíveis
em tamanhos desde DN 200 até DN 800.

UNIVERSALE SP
Acessórios fabricados à medida em Aço
(Uniões,Flanges, Adaptadores assimétricos,
juntas abocardadas) disponíveis desde tamanho
DN100 até DN 2000.

FORATUBI
Máquina Perfuradora para usar com os nossos produtos
“RAPIDO”, “TREPI”, “DUEPI” e “ETERNO” sobre qualquer
tipo de tubagem. Tamanhos de brocagem desde ½” até 6”.

CHIUSINI
Diferentes tipos de Cabeças Móveis, utilizadas para
Válvulas, Hidrantes, Válvulas de libertação de Ar etc.
Todos os tipos são ajustáveis na altura.
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