
www.rentalfuros.com.br



Empresa
Desde 2008 no setor da
Construção Civil, a Rentalfuros é
uma empresa especializada em
Locação de Ferramentas Elétricas
Portáteis (da Makita, Bosch e Hilti)
e na Prestação de Serviços de
Cortes e Perfurações em Concreto.

Contamos com Profissionais Experientes para atender às necessidades da sua obra de forma fácil e eficiente.



PONTUALIDADE

Sua obra não para.

COMPROMISSO

Profissionais qualificados.

DISPONIBILIDADE

Entrega e substituição imediata.

FLEXIBILIDADE

21 e 28 dias para pagamento no boleto, 

respectivamente, nas perfurações e cortes

em concreto e na locação .

SEGURO DE MANUTENÇÃO

Cobre defeitos e avarias - durante o uso

correto dos equipamentos.

Nosso
Diferencial



NOSSOS
EQUIPAMENTOS

• Martelos Rompedores;

• Serras Manuais;

• Lixadeiras e Esmerilhadeiras;

• Equipamentos em Geral.
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05 Kg 10 Kg

30 Kg16 Kg

Descascar parede 
e remover 
cerâmicas em 
piso e/ou parede.

Demolir  concretos 
com até 10cm de 
espessura.

Demolir concretos 
com até 15cm de 
espessura.

Demolir concretos 
pesados/robustos.
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Lixadeira Vertical

Lixadeira
de Cinta

Esmerilhadeira 4”

Lixadeira 7”
Esmerilhadeira 7”

Lixar parede, madeira 
e/ou piso. Como a 
rotação é menor, o 
processo  que consiste 
em lixar é mais lento.

Lixar parede, madeira 
e/ou piso. Como a 
rotação é maior, o 
processo que consiste 
em lixar é mais rápido.

Esmerilhar (desbastar, 
remover o excesso de 
ferros) e cortá-los, 
produzindo cortes de 
até 1,5 mm de 
profundidade.

Lixar madeira.

Esmerilhar (desbastar, 
remover o excesso de 
ferros) e cortá-los, com 
profundidade de corte.
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Serra
Mármore 4”

Serra
Mármore 7”

Serras
Circulares 7” e 9”

Serra
Tico-Tico

Cortes em mármore. Cortes para todo tipo 
de pedra e cerâmica.

Cortes em madeira.
Cortes em ferro e 
madeira com 
acabamento mais 
minucioso e preciso.
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Conjunto
Vibrador 35mm Conjunto 

Vibrador 48mm

Misturador
Elétrico

Vibrar o concreto.

Vibrar o concreto.

Misturador de Argamassa.
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Furadeira
5/8”

Martelete 
¾”

Cortadora de
Parede

Pistola
Finca-Pinos

Furar madeira e ferro.

Furar concreto e rocha.

Cortar paredes 
para embutir 
mangueiras.

Fincar pinos para 
prender estruturas 
hidráulica/elétrica, 
e forros de gesso.
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Aspirador
De Pó

Plaina
1mmDesbastar madeira, 

somente madeira.

Parafusadeira Parafusar/desparafusar.



C
o

rt
es

 e
 F

u
ro

s
E

m
 C

o
n

cr
et

o

www.rentalfuros.com.br

Imagens Arquivo Rentalfuros.
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CONSULTE NOSSOS 
PREÇOS E  CONDIÇÕES

Eudnaldo Souza
31 3273.1100 / 9 9912.1818
rentalfuros@rentalfuros.com.br

Av.  Nossa  Senhora de Fátima  
1817 
Bairro:  Carlos Prates
Belo Horizonte
Cep: 30.710.020 


