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Brocas Diamantadas para Perfuração de Concreto

Fabricadas com segmentos (pastilhas) diamantados especiais,
diferenciadas. 

Os segmentos são fabricados com aplicação da mais alta tecnologia, 
entre um lote e outro. 

Principais características de nossas Brocas:

• Alto poder de Corte de qualquer tipo de agregado de concreto 
• Avanço rápido aliado a altas produções de furos e metragens;
• Produzidas pela Jund Diamond com utilização de solda prata especial, garantem resultados de baixíssimo 

índice de soltura de segmentos durante o processo de utilizações;
• As pastilhas especiais com espessuras de 4.5mm 

da broca o que garante mais durabilidade no aproveitamento do cálice além de não forçar o motor da 
perfuratriz. 
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Diametros de 12,70mm Até 22,22mm

 
 
 
 

 
 
 

Diâmetros Fabricados 

DIAMATROS EXTERNOS 

DIÂMETRO 
(mm) 

DIÂMETRO 
(pol) 

12,70 1/2'' 

15,87 5/8'' 

19,05 3/4'' 

22,22 7/8'' 

25,40 1'' 

28,5 11/8'' 

31,75 1 1/4'' 

38,10 1 1/2'' 

44,45 1 3/4'' 

50,80 2'' 

57,15 2 1/4'' 

63,50 2 1/2'' 

76,20 3'' 

82,55 3 1/4'' 

88,90 3 1/2'' 

101,60 4'' 

107,95 4 1/4'' 

114,30 4 1/2'' 

127,00 5'' 

133,35 5 1/4'' 

152,40 6'' 

158,75 6 1/4'' 

177,80 7 1/4'' 

203,20 8 1/4'' 

260,40 10 1/4'' 

300,00 12'' 

311,15 12 1/4'' 
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Brocas Diamantadas para Perfuração de Concreto
Fabricação Própria Jund Diamond

Fabricadas com segmentos (pastilhas) diamantados especiais, as brocas diamantadas 

Os segmentos são fabricados com aplicação da mais alta tecnologia, o que garante a repetibilidade do desempenho 

Principais características de nossas Brocas:  

Alto poder de Corte de qualquer tipo de agregado de concreto com ou sem ferragens;
Avanço rápido aliado a altas produções de furos e metragens; 
Produzidas pela Jund Diamond com utilização de solda prata especial, garantem resultados de baixíssimo 

segmentos durante o processo de utilizações;
As pastilhas especiais com espessuras de 4.5mm diminuem sensivelmente o atrito interno e externo no corpo 
da broca o que garante mais durabilidade no aproveitamento do cálice além de não forçar o motor da 

 

 

BROCAS COM ROSCA (PADRÃO ALEC)

Dimensões Compr. Ú

Diametros. A Partir de 25,4mm 

 Até 44,45mm 
340mm

Tipo de Roscas

Diametros de 12,70mm Até 22,22mm 

A Partir 25.4mm Encaixe (Rosca Femea) 

 

Serviços de Repastilhamentos

 
 
 
 
 

O repastilhamento

(Pastilhas diamantadas) após as mesmas se desgastarem. Para 

isso, basta que as Brocas finalizadas (Cálices) sejam enviadas para 

a Jund Diamond, para receberem novas pastilhas.

A vantagem em relação a custos é 

preço em relação à aquisição de uma peça nova pode chegar a 50%.

Serviços são disponibilizados para todas as marcas 
de brocas comercializadas no mercado.
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Brocas Diamantadas para Perfuração de Concreto  
Fabricação Própria Jund Diamond  

as brocas diamantadas Jund Diamond são 

o que garante a repetibilidade do desempenho 

com ou sem ferragens; 

Produzidas pela Jund Diamond com utilização de solda prata especial, garantem resultados de baixíssimo 
segmentos durante o processo de utilizações; 

sensivelmente o atrito interno e externo no corpo 
da broca o que garante mais durabilidade no aproveitamento do cálice além de não forçar o motor da 

 
 

 

BROCAS COM ROSCA (PADRÃO ALEC)  BROCAS INTEIRIÇAS

Compr. Ú teis Dimensões Compr. Úteis

340mm 
Todos os Diametros 

 a Partir de 12,70mm 
400mm

Tipo de Roscas  

Encaixe (Rosca Femea) 5/8” Padrão Universal

Encaixe (Rosca Femea) 11/4” Padrão Universal

Serviços de Repastilhamentos  

O repastilhamento consiste na soldagem de novos segmentos 

(Pastilhas diamantadas) após as mesmas se desgastarem. Para 

isso, basta que as Brocas finalizadas (Cálices) sejam enviadas para 

a Jund Diamond, para receberem novas pastilhas. 

A vantagem em relação a custos é enorme, visto que a diferença de 

preço em relação à aquisição de uma peça nova pode chegar a 50%.

Serviços são disponibilizados para todas as marcas 
de brocas comercializadas no mercado.

 

o que garante a repetibilidade do desempenho 

Produzidas pela Jund Diamond com utilização de solda prata especial, garantem resultados de baixíssimo 

sensivelmente o atrito interno e externo no corpo 

BROCAS INTEIRIÇAS  

Compr. Úteis  

00mm 

 

Encaixe (Rosca Femea) 5/8” Padrão Universal 

11/4” Padrão Universal 

consiste na soldagem de novos segmentos 

(Pastilhas diamantadas) após as mesmas se desgastarem. Para 

isso, basta que as Brocas finalizadas (Cálices) sejam enviadas para 

enorme, visto que a diferença de 

preço em relação à aquisição de uma peça nova pode chegar a 50%. 

Serviços são disponibilizados para todas as marcas 
de brocas comercializadas no mercado.  


