
SOLUÇÕES DE FIXAÇÃO PARA 

ENERGIA SOLAR







Consulte nosso catálogo para mais informações.

O parafuso sextavado Walsywa recebe este 
nome devido ao formato de sua cabeça. Ele é 
fabricado em Aço Inox 304/A2 e se apresenta 
nas versões em polegada (¼” – ¾”) e no sistema 
métrico (M6 – M20). 
É indicado para fixações de estruturas em geral.

A Walsywa tem um portfólio completo de produtos de fixação para indústrias de 
energia solar, com benefícios exclusivos para diversas aplicações.

QUANDO O ASSUNTO É FIXAÇÃO, A Walsywa É REFERÊNCIA. CONHEÇA 
ABAIXO A SOLUÇÃO PARA VOCÊ!

O parafuso cabeça cilíndrica com 
sextavado interno Walsywa é fabricado 
em Aço Inox 304. Sua vantagem é a 
parte lisa, que proporciona uma maior 
resistência ao cisalhamento. Apresenta-se 
no sistema métrico (M6 – M10).

O parafuso cabeça cilíndrica Walsywa 
é fabricado em Aço Inox A2 e possui um 

sextavado interno. É perfeito para uso em 
clamps e brackets, e se apresenta no sistema 

métrico (M5 – M10).

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA

PRODUTOS

PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA RP

PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA RI



O parafuso cabeça panela FD Walsywa 
dispõe de uma fenda simples e é fabricado 
em Aço Inox 304. Também possui uma rosca 
autoatarraxante para maior produtividade na 
aplicação, e é fornecido em diâmetros de 4,2 
a 4,8 mm.

O parafuso cabeça panela PH Walsywa 
possui uma fenda Philips e é fabricado em 
Aço Inox 304. Além disso, conta com uma 

rosca autoatarraxante, o que o isenta de 
um pré-furo para aplicação. É fornecido 
em diâmetros de 2,9 a 4,8 mm ou M6.

PARAFUSO CABEÇA PANELA FD

PARAFUSO CABEÇA PANELA PH

Consulte nosso catálogo para mais informações.

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES



O parafuso telha Walsywa conta com arruela 
e vedação em EPDM para uma vedação superior. 

Autobrocante com tratamento em zinco eletrolítico ou 
Ruspert (1000 horas de névoa salina), é fornecido em 
ponta #1 e #3 e roscas com diâmetros que variam de 

5,5 a 6,1 mm.

PARAFUSO TELHA

A porca sextavada Walsywa é fabricada 
em Aço Inox 304 e utilizada para realizar o 
travamento de hastes em bases. É fornecida 
em polegadas (¼” – 1”) e no sistema 
métrico (M3 – M24).

PORCA SEXTAVADA

A porca autotravante Walsywa possui em seu 
interior um inserto em poliamida, que permite o 
delineamento da rosca da haste, aumentando o 

travamento entre os elementos. Produzida em 
Aço Inox 304, é fornecida em polegada (¼” – 

½”) e no sistema métrico (M3 - M20).

PORCA AUTOTRAVANTE

O chumbador mecânico Walsywa foi desenvolvido por 
nós há mais de 40 anos. Prático e versátil, é fabricado em 
aço carbono e aço inox 304 com tratamento superficial de 
zinco eletrolítico ou passivado. Resistente a altas cargas, 
possui medidas de ¼” a 1” e é ideal para fixação de 
estruturas no concreto.

CHUMBADOR CB

Consulte nosso catálogo para mais informações.



A arruela de pressão Walsywa em Aço Inox 304 
permite um travamento superior, devido à pressão 

exercida pelo seu formato. Esse produto é fornecido em 
polegada (3/16” – 1”) e no sistema métrico (M3 – M24).

ARRUELA DE PRESSÃO

A arruela lisa Walsywa é fabricada em Aço 
Inox 304. Utilizada para aumentar o travamento 
entre elementos, é fornecida em polegada (3/16” 
– 1”) e no sistema métrico (M3 – M24).

ARRUELA LISA

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES




