
Soluções
diamantadas
em corte, furo,
desbaste e
polimento

Desde 1995, o maior objetivo da JRC Diamantados 
sempre foi inovar, fornecendo as melhores 
ferramentas diamantadas com imbatíveis soluções 
de corte, furo, desbaste e polimento para o 
mercado da construção civil.

Nossos produtos são utilizados em larga escala pelo 
mercado, uma vez que atendemos as maiores e 
principais locadoras, construtoras e empresas de 
pisos industriais do Brasil. São destaques em nosso 
portifólio as serras diamantadas, os discos, cubos e 
insertos diamantados HTC, discos de desbaste, 
fresas e brocas diamantadas, pratos Bomac e Alen, 
fifickerts, stan-floors e perfuratrizes.



Prato Diamantado
Para polimento e restauração de pisos de alta, média e 
baixa dureza, c/ granilite, concreto e alta resistência.
Adaptamos qualquer tipo de inserto de prato 
diamantado para qualquer tipo de máquina do 

mercado

Inserto para Preparação
de Superfície PCD
Alta taxa de remoção de material do piso, seja ele 
epoxi, concreto contaminado, regularizações, etc.

Lixas para Polimento
Concreto / Granito

Lixas de polimento para pisos, máquina manual e 
adaptador de lixa para máquina manual.

Disco de Desbaste
Para desbaste em pisos de concreto, granilite de 
alta resistência, de epóxi, peças pré-moldadas, 
nivelamento de paredes, tijolos, refratários e outros.

Inserto Diamantado Tipo HTC
Polimento de piso, restauração e lapidação. 

Ferramenta que permite maior rapidez na troca 
dos insertos, eliminando a quantidade de prato 

Ferramentas para Piso



Coroa Diamantada
para Perfuratriz
Fabricamos qualquer coroa diamantada conforme 
exigência do cliente.

Serra Copo Diamantada
Caixa Elétrica Bloco Cerâmico

• Uso Profissional • Alto rendimento
• Adaptador guia SDS Plus

• Uso Profissional  • Alto rendimento
• Adaptador guia SDS Plus

Serra Copo para Caixa Elétrica

Serra Copo Diamantada
Longa 200x65mm

Projetada para economia de tempo, com apenas 
uma única operação, consegue-se atravessar 

uma parede.

Serra Copo Diamantada Azulzinha
ESTA FURA! A seco ou refrigerada, oferece alto 
rendimento e uma furação suave. Com diamantes 
que possuem grande capacidade de abrasão, 
possibilitam uma furação mais rápida e rendimento 
superior a qualquer outra similar.

Ferramentas para Furo



Serra A.P., Serra Contínua, Serra Dentada e 
Serra Turbo. Confira suas aplicações.

Serras Especiais Ø 350mm

Linha Plus: para trabalhos profissionais que requerem 
corte rápido, preciso e com durabilidade.
Linha Home: para pequenos trabalhos, ótimo corte e 
excelente custo benefício.
Linha Hobby:  para quem quer economizar e possui 
vários materiais a cortar.

Disco Diamantado
110mm Home Center

Disco Diamantado Ø 110mm
Maxi Turbo • Turbo 1 • Turbo 2 • J1 

Segmentado • J2 Segmentado • J2 Curvo 
Segmentado • Contínua • Eletrolítica • Disco 

125mm • Porcelanato / Marmoglass

Disco de Junta de Dilatação
Para máquinas tipo Clipper ou serras manuais para 
corte em granilite, concreto de alta resistência com 
espessuras e diâmetros conforme sua necessidade.

Serra Diamantada
Concreto e Asfalto

Serra Diamantada GoPro

Para corte de concreto e asfalto em pisos, junta de 
dilatação, lajes pré-fabricadas, entre outros.

Serra produzida especialmente pensando em grandes projetos, com 
excelente performance,  aliada a um excelente custo beneficio.

Ferramentas para Corte



Em furadeiras de bancada ou manual com 
refrigeração para furar porcelanato. 

Broca Diamantada
para Porcelanato 

Disco para Porcelanato
200 & 230mm

Corte limpo e preciso para todas as 
peças de porcelanato.

Ferramentas para Porcelanato

Possuímos toda a linha de adaptadores e 
prolongadores para a melhor utilização das 
suas peças e aplicação correta na sua obra.

Adaptadores e Prolongadores

Perfuração robusta e de alto impacto em 
4 modelos: PDJ3, PDJ5, PDJ8 e PDJ12.

Perfuratrizes Diamantadas

Máquinas e Acessórios



Fickerts e Coroa Diamantada
Maior poder abrasivo, maior velocidade de 

produção, menor parada de máquina e melhor 
qualidade do polimento.

Fresamento, modelagem de perfis, 
rebaixos em mármores e granitos.

Fresa Diamantada

Broca Diamantada
Mármore e Granito

Em furadeiras de bancada ou manual com 
refrigeração para furar granito, mármore, concreto, 

refratários e pedras decorativas. 

Serra Diamantada
Mármore e Granito
Para corte de mármore, granito, pedra 
mineira, pedra miracema, entre outras.

Ferramentas para Marmoraria



FICHA CADASTRAL
JRC Produtos Diamantados Ltda.
CNPJ: 00.787.901/0001-75
Insc. Estadual: 114.397.112.118
Rua dos Correntistas, 458 – V. Bancária
03918-090 - São Paulo – SP
((11) 3386-5210 - adm@jrcdiamantados.com.br
Contato Administrativo: Silene S.

Faça seu pedido agora, temos uma equipe
de vendedores técnicos esperando por você.

Fale com quem entende do assunto:
Diamantados de qualidade somente aqui na JRC

Massiva presença online: Facebook, Youtube, Site & Mobile.
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