
51 anos

Realizando com Ética



Realizando com Ética!

    A Esfera é uma indústria metalúrgica  à serviço da construção civil. 
Busca facilitar os processos da  construção civil através da fabricação e comercialização
de soluções para movimentação de pequenas cargas e de utilidades profissionais.
   Fundada em 1969 a Esfera trabalha para superar  as expectativas de seus clientes
através da excelência de seus produtos sempre com máxima segurança, qualidade 
e atendimento adequado.



  — Mais resistência e durabilidade com peças de

montagem galvanizadas;

  — Caçamba em aço carbono chapa 26, com

capacidade de 45 litros de material líquido e 60

litros a seco;

  — Varal ergonômico com punho plástico

conferindo mais conforto e segurança ao operador;

  — Pintura líquida na cor vermelha.

Gordini Soft

Disponível com as rodas 

Pneu e Câmara Roda Esfera
com Pneu Force

Roda Maciça

Código: PF01010105



  — Mais resistência e durabilidade com peças de

montagem galvanizadas;

  — Caçamba em aço carbono chapa 24, 

com capacidade de 45 litros de material líquido e 60

litros a seco;

  — Varal ergonômico com punho plástico conferindo

mais conforto e segurança ao operador.

 Disponível com as rodas 

Gordini Galvanizado

Pneu e Câmara Roda Maciça

Código: PF01010110

Roda Esfera
com Pneu Force



  — Mais resistência e durabilidade com peças de

montagem galvanizadas;

  — Caçamba em aço carbono chapa 22, 

com capacidade de 45 litros de material líquido e 60

litros a seco;

  — Varal ergonômico com punho plástico conferindo

mais conforto e segurança ao operador;

  — Varal e roda com pintura eletrostática 

na cor cinza.

 
Disponível com as  rodas 

Especial Export

Pneu e Câmara Roda Maciça

Código: PF01040406

Roda Esfera
com Pneu Force



— Mais resistência e durabilidade com peças de

montagem galvanizadas;

— Caçamba em  Polipropileno na cor preta 

com capacidade de 50 litros de material líquido 

e 75 litros a seco;

— Varal ergonômico com punho plástico conferindo

mais conforto e segurança ao operador;

— Varal e roda com pintura líquida 

na cor vermelha.

 
Disponível com as  rodas 

Gordini Campestre 60 Litros

Pneu e Câmara Roda Maciça

Código: PF01040401

Roda Esfera
com Pneu Force



— Mais resistência com as peças de montagem

em barra chata;

— Caçamba fabricada em polietileno

com anti-UV na cor azul - Resistente e

anticorrosiva – EXTRA GRANDE 

com capacidade de 90 litros de material líquido 

e 110 litros a seco;

— Varal ergonômico com punho plástico

conferindo mais conforto e segurança ao

operador;

— Varal e roda pintados em pintura eletrostática

na cor cinza.

 

Disponível com as rodas 

Gordini Campestre 90 Litros

Pneu e Câmara Roda Maciça

Código: PF01040412

Roda Esfera
com Pneu Force



Disponível nas linhas — Caçamba em aço, chapa 22 com solda contínua e

resistente (mig);

— Varal ergonômico com punho plástico

conferindo mais conforto e segurança ao operador;

— Pés em barra chata com travessa

soldada;

— Pintura eletrostática a pó na cor cinza.

Disponível com as rodas 

60 litros de material líquido
75 litros a seco

LINHA DAUPHINE-22

CAPACIDADE

45 litros de material líquido
60 litros a seco

Reforçado Chapa 22

Pneu e Câmara
Roda MaciçaRoda EVAPneu e Câmara

com rolamento

LINHA G-22

CAPACIDADE

Código: PF01020201 Código: PF01020241

Roda Esfera
com Pneu Force



Disponível com as rodas 

Disponível nas linhas 

60 litros de material líquido
75 litros a seco

45 litros de material líquido
60 litros a seco

— Caçamba em aço, chapa 20 com solda contínua e

resistente (mig);

— Varal ergonômico com punho plástico

conferindo mais conforto e segurança ao operador;

— Pés em barra chata com travessa

soldada;

— Pintura eletrostática a pó na cor cinza.

Reforçado Chapa 20

Pneu e Câmara Roda MaciçaRoda EVAPneu e Câmara

com rolamento

LINHA G-20

CAPACIDADE

LINHA DAUPHINE-20

CAPACIDADE

Código: PF01020206 Código: PF01020242

Roda Esfera
com Pneu Force



Disponível nas linhas 

Reforçado Chapa 18

Disponível com as rodas 

60 litros de material líquido
75 litros a seco

45 litros de material líquido
60 litros a seco

— Caçamba em aço, chapa 18 com solda contínua e

resistente (mig);

— Varal ergonômico com punho plástico

conferindo mais conforto e segurança ao operador;

— Pés em barra chata com travessa

soldada;

— Pintura eletrostática a pó na cor cinza.

Pneu e Câmara Roda MaciçaRoda EVAPneu e Câmara

com rolamento

LINHA G-18

CAPACIDADE

LINHA DAUPHINE-18

CAPACIDADE

Código: PF01020211 Código: PF01020243

Roda Esfera
com Pneu Force



Disponível com as rodas 

Disponível nas linhas 

Reforçado Chapa 16

Pneu e Câmara

60 litros de material líquido
75 litros a seco

45 litros de material líquido
60 litros a seco

— Caçamba em aço, chapa 16 com solda contínua e

resistente (mig);

— Varal ergonômico com punho plástico

conferindo mais conforto e segurança ao operador;

— Pés em barra chata com travessa

soldada;

— Pintura eletrostática a pó na cor cinza.

Roda MaciçaRoda EVAPneu e Câmara

com rolamento

LINHA G-16
CAPACIDADE

LINHA DAUPHINE-16
CAPACIDADE

Código: PF01030301 Código: PF01020244

Roda Esfera
com Pneu Force



— Caçamba em aço, chapa 14 com solda contínua e

resistente (mig);

— Varal ergonômico com punho plástico

conferindo mais conforto e segurança ao operador;

— Pés em barra chata com travessa

soldada;

— Pintura eletrostática a pó na cor cinza;

— Eixo reforçado de 1” com parede de 2mm.

Super Reforçado Chapa 14

Disponível com as rodas 

Disponível nas linhas 

60 litros de material líquido
75 litros a seco

Pneu e Câmara Roda MaciçaRoda EVAPneu e Câmara

com rolamento

DISPONÍVEL SOMENTE NA LINHA G-14

CAPACIDADE

Código: PF01030306

SUPER
REFORÇADO

Roda Esfera
com Pneu Force



— Caçamba fabricada em chapa de aço 20 com

capacidade de 90 litros;

— Varal  de tubo de aço e com punhos de plástico

mais seguros e confortáveis; 

— Ideal para grandes obras;

— Tamanho ideal para passagens em

portas de apartamentos e elevadores de obras.

 Disponível com as rodas 

Girica

Pneu e Câmara Roda MaciçaRoda EVA

Código: PF01040411

Roda Esfera
com Pneu Force



Peças de Reposição Linha Econômica
— Varal

— Caçamba

— Parafusos

— Mão Francesa

— Travessa de Varal

— Travessa de Pés

— Mancal

— Conjunto de pés 

— Eixo

— Aro

— Pneu

— Câmara 

— Rodas

 

Roda Esfera
com Pneu Force



Peças de Reposição Linha Reforçada 
— Varal

— Caçamba

— Parafusos

— Mão Francesa

— Mancal

— Pés 

— Eixo

— Aro

— Pneu

— Câmara 

— Rodas

 



Carros para Carga em Geral 

 • 80Kg (Pneu Maciço)  • 150Kg (Pneu Maciço)

• PLUS 200kg (Pneu e câmara)

• MAX 200kG (Pneu e câmara)

• 200kg (Pneu e câmara)

• Carro para Leite e Gás

Código: PA01050503 Código: PA01050504

Código: PA01050505

Código: PA01050507

Código: PA01050508

Código: PA01050506



Carro Plataforma 250Kg

— Estrutura resistente estável;  

— Rodízios reforçados com rodas de poliuretano

moldado super resistente;

— Rodízios giratórios e com sistemas de

freios;  

— Pintura eletrostática na cor cinza;

— Plataforma com 745 x 1000 mm.

 

Código: PA01050609



Carro Plataforma 600Kg

— Estrutura fabricada em aço costurado super

resistente;

— Rodas de aço com rolamentos de roletes

— Pneus 350 X 8" com 4 lonas;  

— Sistema de freios e 5ª roda com rolamento de

encosto para leveza da direção; 

— Pintura eletrostática na cor cinza;

— Plataforma com 900 x 1400 mm.

 

Código: PA01050600



Cavalete Para Andaime

— Pintura eletrostática cinza; 

— Solda resistente;

— Estrutura firme e resistente;  

— Possibilidade de uso em 1,20m e 1,00 m

de altura.

 

Código: PA02080823



Réguas Niveladoras de Alumínio

— Régua fabricada em alumínio

reforçada bitubular de 1";

— Disponível nos tamanhos 1 e 2 metros.

 

Bitubular

Código: PA06010104 (2m)
Código: PA06010103 (1m)



— Segurança, praticidade e versatilidade;

— Travas de segurança com rosca e

borboleta;

— Sapatas e ponteiras de borrachas

antiderrapantes;

— Suporta até 130 Kg;

— 11 Degraus (5 degraus em uma parte  e

6 degraus na outra);

— 2 posições para uso: Aberta: 1,94m e

Estendida: 3,38m;

— Acabamento com pintura eletrostática à

pó;

— Uso semiprofissional.

Escada Versátil

Código: PA02080810



— Segurança, praticidade e versatilidade;

— Travas de segurança com rosca e

borboleta;

— Sapatas e ponteiras de borrachas

antiderrapantes;

— Suporta até 130 Kg;

— 13 Degraus (6 degraus em uma parte e 7

degraus na outra);

— 3 posições de uso: Aberta: 2,28 m;

Separada em duas: 2,0 e 2,28m e Estendida:

de 2,28 a 3,70m;

— Acabamento com pintura eletrostática à

pó;

— Uso semiprofissional.

Escada Expansiva

Código: PA02080811



— Estrutura fabricada em liga de alumínio

estrutural;

— Uso doméstico; 

— Sapatas e ponteiras de borracha;  

— Patamar de polietileno;  

— Suporta até 120 kg;

— Travamento automático;  

— Degraus antiaderentes;  

— 5 anos de garantia;  

— Disponível em 3, 4, 5 ,6, 7 e 8 Degraus e

Banqueta de 2 degraus;

— Largura dos degraus: 75 mm;

— Produto;

— certificado pelo INMETRO.

Escadas De Alumínio Domésticas



— 4 Formas de uso: estendida, encosto

cônica, encosto paralela e aberta;

— Liga de alumínio estrutural;

— Fixação rígida dos degraus;

— Prático sistema de articulação;

— Sapatas em PVC;

— Disponível nos tamanhos 6, 7, 8, 9,10,11 e

12 degraus;

— Suporta até 120 kg;

— 3 anos de garantia;

— Largura dos degraus: 22 mm.

Escadas Extensivas de Alumínio



Lixeira Residencial

— Design inovador e moderno;

— Versatilidade para manter sua calçada

limpa;  

— Pintura eletrostática na cor cinza;

— Disponível em tamanhos 60 cm e 40 cm.

 

Código: PF16020101 40cm

Código: PF16020100 60cm



Eletrodos
— Ideal para solda elétrica;

— Baixa penetração;

— Arco estável;

— Fácil manuseio;

— Fino acabamento;

— Solda em aço doce e similares;

— Uso geral em todas as posições,

inclusive ponteamento.

 

Código: PA13010100 2,50
Código: PA13010101 3,25



Rodízios 

Rodízios de série leve para utilizações

domésticas

Capacidade: 45 Kg por roda;

Fabricado em aço com acabamento

zincado e roda inteira de polipropileno,

inclusive o núcleo;

Disponíveis no modelo espiga, giratório,

fixo, com ou sem freio;

Disponíveis em 2, 3 ou 4 polegadas.

 

Rodízio de andaime para utilização

profissional

Capacidade: 225 kg por roda;

Fabricado em aço com acabamento

zincado e roda inteira de polipropileno,

inclusive o núcleo;

Fabricado em aço com acabamento

zincado e roda de poliuretano moldado

com núcleo de ferro fundido.

 



Expositores para loja

— Expositor para rodas

— Expositor para carrinhos

 

Código: PA04060601 Código: PA04060600



Rodas de Reposição para Carrinhos Esfera
Roda de pneu EVA

Roda em polipropileno com cubo revestido em aço

Disponível com cubo de 19 mm de diâmetro ou de 26 mm

 Roda de pneu maciço

Roda em polipropileno com cubo revestido em aço

disponível em diâmetro de 19 mm e 26 mm

 
Rodas PCI – Pneu e Câmara

Roda linha econômica: chapa 0,75 mm, cubo com diâmetro

de 30 mm e parede de 1,20 mm;

Roda linha reforçada: chapa 0,90 mm, cubo com diâmetro de

30 mm e parede de 1,20 mm;

Roda da linha super reforçada: chapa com 1,5 mm, cubo com

diâmetro de 30 mm e parede de 1,20 mm; 

Roda Esfera  com pneu Force

Roda Esfera  com pneu Force linha econômica: Roda de aço

em chapa 0,75, pneu 3,25 x 8, pintura a base d’agua na cor

vermelha

Roda Esfera  com pneu Force linha reforçada: Roda de aço

em chapa 0,90, pneu 3,25 x 8, pintura na cor cinza 

Roda de pneu e câmara com rolamento

Chapa 0,90 mm, eixo de 1 polegada, com

rolamento de rolete.

 



Localização

Referências:

70 Km de Belo Horizonte

35 Km da Rodovia Fernão Dias – BR 381

22 Km da Rodovia Vitória à Cuiabá – BR 262

Rod. MG 431, Km 45,177 

Bairro Santa Mônica Itaúna – Minas Gerais 

CEP: 35681-247 - Caixa Postal: 77

Telefone: (37) 3249-4800



Faça seu pedido, estou a disposição para lhe atender!

www.esferagordini.com.br

atendimento@esfera.ind.br

(37) 3249-4800

@esfera.gordini @esferagordini

mailto:elianarepre28@gmail.com


QUALIDADE
 PARA TODA OBRA!


