


A MÃOZINHHA QUE VOCÊ PRECISAVA PARA SUA OBRA 

 Com o objetivo de facilitar e agilizar a produção de 

ferragens para a obra, a MR Severo desenvolveu três 

ferramentas inovadoras, todas com patente registrada. A MR 

Severo é líder de mercado em ferramentas manuais para 

produção de estribos.  



PRODUÇÃO GARANTIDA, É RETORNO DE INVESTIMENTO GARANTIDO. 

 

- Aumente sua produção de estribos e ferragens para obra. 

- Baixo investimento e alta produção = Excelente custo-benefício. 

- Muito mais segurança em sua obra. 

- Montagem e operação extremamente simples. 

- Menos desperdício de matéria prima (trabalhe diretamente com barras de 12m). 

- Não necessita uso de energia elétrica na obra. 

- Corte e dobra do aço mais padronizado. 

- Acompanha régua* para medidas do estribo (*dobra estribo e multidobras). 

- Garantia de 100% de peças de reposição. 

 



- Dobra e corta barras de 4,2 até 6,3mm. 

- Produz até 2.000 estribos por dia. 

- Trabalha diretamente com a barra de 12m. 

- Sistema de corte que evita rebarbas no aço. 

- Ferramenta de baixo custo de aquisição. 

- Produção mais padronizada dos estribo. 

      

MAIS PRODUTIVIDADE E 

MENOS DESPERDÍCIO 

      

Para assistir o vídeo de demonstração 

CLIQUE AQUI ou leia o QRcode ao lado. 

      

https://youtu.be/cyk3LX6A5UU


- Dobra e corta barras de até 12,7mm. 

- Alavancas prolongadas diminuem o esforço 

- Trabalha diretamente com a barra de 12m. 

- Sistema de corte que evita rebarbas no aço. 

- Ferramenta de baixo custo de aquisição. 

- Todas as dobras com o ângulo padronizado. 

      

MENOS ESFORÇO NA HORA 

DE PRODUZIR AS SAPATAS 

      

Para assistir o vídeo de demonstração 

CLIQUE AQUI ou leia o QRcode ao lado. 

      

https://youtu.be/sL_XpbeFn24


6 x 4,2mm || 4 x 5,0mm || 3 x 6,3mm || 1 x 8,0mm 

 

- Dobra barras de até 8mm e corta até 12,7mm. 

- Alavancas prolongadas diminuem o esforço. 

- Trabalha diretamente com a barra de 12m. 

- Sistema de corte que evita rebarbas no aço. 

- Ferramenta de baixo custo de aquisição. 

- Produção de até 5.000 estribos por dia. 

      

PRODUZA ATÉ 6 ESTRIBOS 

SIMULTANEAMENTE 

      

Para assistir o vídeo de demonstração 

CLIQUE AQUI ou leia o QRcode ao lado. 

      

https://youtu.be/Jw4dRtjJDJw


SUCESSO DE VENDAS NA MAIORES FEIRAS 

DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO PAÍS 

      



M.R. Severo & Cia. Ltda. – CNPJ: 00.197.153/0001-70 

 

Endereço: 

Rua 20 de Setembro, 397 – Bairro Medianeira – Fundos do SENAI 

Cachoeira do Sul – RS – CEP: 96.503-326 

 

Contato: 

mrsevero@mrsevero.com.br 

+55 51 3722-2426 

www.mrsevero.com.br 

 

Você pode baixar nosso Vcard utilizando o QRcode ao lado. 

NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE. 

FERRAMENTAS INOVADORAS QUE SÓ A M.R. SEVERO TEM. 

mailto:mrsevero@mrsevero.com.br
http://www.mrsevero.com.br/

