


Em 1991 diante de um cenário 
econômico desafiador no Brasil, 
a Condutec foi constituída no 
estado de Minas Gerais município 
de Jacutinga.

Com muita força de vontade seu 
fundador trabalhou duro para 
estabelecer a Condutec como 
fornecedora direta das grandes 
companhias ferroviárias, e 
construtoras.



Hoje a Condutec é uma 
indústria conceituada com 
alto padrão de qualidade, 
prazo de entrega e preços 
competitivos. Atuando com 
foco no seguimento de 
fixadores e acessórios para 
fixação em ferrovias. Além 
disso dedicamos uma 
parte importante de nossa 
estrutura para atender o 
crescente mercado de óleo 
e gás, também com foco 
em fixadores.



Sempre buscando a excelência, 
foram feitos investimentos em 
modernização da infraestrutura 
tais como em automação, 
organização e melhorias 
no ambiente de trabalho. 
Atualmente temos a satisfação 
de fornecer produtos em todo o 
Brasil, Alguns países na América 
do Sul, américa do Norte, e 
Continente Africano.



Parafusos com 
revestimento zincado
a fogo e eletrolítico
Parafusos especiais 
conforme as
necessidades dos 
clientes.

Fabricado em aço 
mola especial é um 

grampo projetado para 
aplicação em concreto, 

madeira e aço. 

Fabricado em aço mola 
especial é um grampo 

projetado para aplicação 
em dormentes de aço e 

concreto.

Conjunto aplicado 
em dormente de 

concreto para 
fixação de trilhos.

Feito em aço forjado, os pregos 
de linha prendem o trilho em 

dormentes de madeira.

Feito em material de alta perfomace 
tratado térmicamente. O retensor pode 
ser utilizado em trilhos ASCE 20 á 85, 
90ARA-A e 100 ARA-A, 100RE á 141RE, 
TR45, TR50, TR57, TR68,TR70 e UIC60. 

RETENSORES
LONGITUDINAIS
PARA TRILHOS

Fabricado em aço 
mola especial, é 
usado em dormentes 
de madeira, e fixado 
com um tirefond.

GRAMPO
ELÁSTICO “S”

GRAMPO 
ELÁSTICO

DUPLO “C”

GRAMPO 
ELASTICO “W”

KIT DE
FIXAÇÃO

S75-L

PREGOS DE LINHA 
ASA DE BARATA

GRAMPO
ELÁSTICO “G”

Feito em aço mola especial, esse 
grampo pode ser aplicado em 
todos os tipos de dormentes.

Todos os tipos de tirefonds, 
cabeça piramidal, lisa, 
quadrada e retangular.

Diâmetros: 19 á 25mm, em 
qualquer comprimento.

PARAFUSOS
TIREFOND



Arruelas de pressão dupla, simples, 
leve e pesada. Revestimentos 
zincada a fogo e oleada, em 
diâmetros diferentes, conforme 
norma ou especificação do cliente. 

Para aplicação em dormentes de 
concreto. Os chumbadores podem 
ser fabricados conforme desenho 
ou desenvolvidos para atender um 
projeto especifico.

Fabricamos para todos os 
trilhos e fixação. Também 
projetos especiais.

Forjados em aço, são 
parafusos de alta resistência, 
aplicação tanto em ferrovias 

quanto em estações de 
saneamento.

Parafusos sextavados conforme norma, 
desenho ou amostra. Barras roscadas 
e prisioneiros ASTM A193 B7, B8, B8M, 
A320 L7, além de porcas ASTM A194 
grau 2H, 4, 7, 8 e 8M. Fornecidos com 
diversos tratamentos superficiais.

ARRUELAS
DE PRESSÃO

CHUMBADORES

CALÇOS 
ISOLADORES
E PALMILHAS

PARAFUSOS PARA 
DORMENTE DE

CONCRETO E
CABEÇA “T”

PARAFUSOS 
SEXTAVADOS E 
BARRAS ROSCADAS

Utilizados em talas de Junção 
32, 37, 45, 57 e 68 fabricados 

em aços SAE 1010 a 4140 nos 
diametros de 3/ 4” a 1”.

PARAFUSOS PARA  
TALAS DE JUNÇÃO

Placa em aço aplicada 
nas pontas de 

dormentes de madeira 
para evitar rachaduras e 

trincas na madeira.

GANG-NAIL 



www.condutec.com.br

Rua Albino Seret Lion, 90 - Jacutinga - MG
Fone: (35) 3443.2440
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