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A Indufix é uma empresa Brasileira e um dos principais
fornecedores de elementos de fixação para turbinas
eólicas. Em nosso catálogo você pode encontrar, dentre
outros itens, toda a linha de fixadores ASTM, barras
roscadas, estojo B7, porca 2H, chumbadores químicos e
mecânicos, parafusos sextavados, arruelas, DIN 976, DIN
6914, ISO 4032, ISO 4762, ISO 4014 – 4017, normalmente
utilizados em sistemas de turbinas eólicas e também
outros elementos de fixação feitos com desenhos e
especificações do cliente.
Desde a sua fundação e durante nossa jornada, os valores
de nossa família serviram como guia e alicerce para a
formação de uma cultura corporativa sólida, que reflete
na atitude de nossos colaboradores em um só
compromisso: servir cada um de nossos clientes de
forma única, garantindo a sua satisfação com nossos
produtos e serviços.
Nosso diferencial técnico no desenvolvimento de
elementos de fixação customizados (itens especiais),
aliados à nossa engenharia de qualidade para fixadores
normatizados, fazem da Indufix uma escolha segura para
fabricação e fornecimento de fixadores, sendo elegida
pelas mais exigentes empresas do mercado.
Nosso diferencial se encontra em nossa área de
engenharia de aplicação que além de entender a
necessidade de cada cliente, trabalha com a otimização do
seu projeto gerando valor agregado no seu produto final
ou redução de custos.

Possuímos a linha mais completa de fixadores, possibilitando a compra de todos os itens em um só
lugar e garantindo o abastecimento em todos os processos de fabricação, montagem ou
manutenção, em todas as áreas de atuação da empresa.
Com um preço competitivo e maior variedade, na Indufix você economiza e descomplica a aquisição
de grandes sortimentos de diferentes elementos de fixação e elimina paradas produtivas por picos
de consumo interno ou falta de estoque.
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Prisioneiros

Barras Roscadas
DIN 976

Parafusos com Sextavado Interno
ISO 4762

Parafuso Estrutural ASTM - Linha Pesada
DIN 6914 - A325 - A193 - A307

Parafusos Sextavados
ISO 4014 - 4017

Porcas Sextavadas
ISO 4032

www.indufix.com.br
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SEU PARCEIRO IDEAL NO SETOR DE ENERGIA EÓLICA
CONSULTORIA TÉCNICA • QUALIDADE DE CONFIANÇA • ENTREGA JUST-IN-TIME • CONJUNTOS E KITS DE MONTAGEM • KANBAN

Competência Técnica
Nossos especialistas lidam com todas as questões técnicas e detalhes que envolvem elementos de fixação e suas
tecnologias. Através de treinamento contínuo, nossos funcionários mantém seu conhecimento técnico atualizado.
Técnicos de nossa equipe estão sempre à disposição para auxiliar nossos clientes.
Qualidade de Confiança
Aspectos de segurança e a pressões extremas exercida nos fixadores para o segmento de Energia Eólica demandam
qualidade. Amostras de cada lote fabricado são verificadas quanto à conformidade com as especificações de
encomendas, relatórios de ensaio e certificados.
Acabamento superficial, composição química, estrutura e capacidade de trabalho também são testados. Nós
compramos matérias-primas apenas de fornecedores conhecidos e validados.
Quando algum ensaio ou teste precisa ser executado externamente, contratamos, preferencialmente, laboratórios
acreditados e/ou reconhecidos pelos nossos clientes.
Just-in-time
Para a montagem perfeita de plantas de energia eólica, produtos e prazos de entrega devem ser precisamente
coordenados. Nosso armazém logístico é gerenciado para entregas rápidas e sistemas modernos controlam o
armazenamento e separação de pedidos.
Kanban
Otimize seu fluxo de caixa e reduza a complexidade no gerenciamento do estoque de itens de fixação em sua linha
de produção, construção ou manutenção de sua empresa adotando nossa solução de Kanbam.
O sistema possui como base a reposição sistematizada e automática dos itens de fixação de sua empresa através do
controle do fluxo de gavetas customizadas (com etiquetas inteligentes) que possibilitam ganhos como não
interrupção produtiva por falta de estoque, reposição direta no ponto de consumo e redução dos volumes de
estoque.
Nosso sistema de Kanban pode ser integrado diretamente com seu sistema de gestão corporativo (ERP) ou logístico
(WMS) via conectividade EDI ou WebServices para integração em tempo real possibilitando um controle ainda maior
da sua cadeia de suprimentos.
Conjuntos e Kits de montagem
Montagem de fixadores em plantas de energia eólica é um verdadeiro desafio
realizado sob condições extremas. Para tornar o trabalho na torre, pás do rotor,
na nacele ou montagem de componentes mais fácil, a Indufix faz Kits para
atender às necessidades individuais do cliente exatamente na ordem certa para
instalação. Entregamos, se necessário, diretamente para o local da construção.
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Frota Própria

Engenharia de Qualidade

+ 150 Colaboladores

Grupo Sólido com 27 Anos

Inovação em Fixadores

+ 4000 Clientes

Despachamos Para Todo Brasil

Preço Competitivo
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