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A Jason no Brasil é subsidiária da Jason Industrial Inc, 
fundada em 1958 em New Jersey, USA, presente em vários 
países europeus, na Ásia e por toda América, classificada 
como um dos maiores fornecedores mundiais de produtos 
de borracha. Somos do grupo Mgadyne e completamos 20 
anos de atuação honrada no Brasil em 2018.

AmplameAmplamente certificada, apresenta tecnologia de ponta e 
parques industriais modernos, além de uma grande rede de 
distribuição onde o atendimento especializado, suporte 
técnico constante, grandes estoques, e uma das mais 
completas linhas de produtos do mercado, garantem preços 
competitivos e soluções eficazes para todas as 
necessidades.

AsAs mangueiras e correias Jason estão presentes no dia a dia 
de todo o mundo. São projetadas e fabricadas de acordo 
com os padrões internacionais de segurança e qualidade, 
através de tecnologias patenteadas, e de uma rigorosa 
seleção de matéria-prima, garantindo qualidade total, 
mesmo sob as mais severas condições.

A Megadyne começou a fabricar correias de transmissão de 
potência em 1957. A constante pesquisa e desenvolvimento 
resultou na criação de uma ampla gama de produtos de 
qualidade.

IssoIsso coloca a Megadyne como uma das líderes mundiais na 
produção de correias de poliuretano, correias de borracha e 
polias, oferecendo um sistema completo de acionamento 
para o mercado.
Uma presença global em contínua expansão oferece uma 
rede de distribuição que garante serviço local e suporte 
técnico.

OOs produtos Megadyne são adequados para a maioria das 
aplicações de acionamentos industriais, para transmissão 
de potência, sincronização, transporte e posicionamento 
linear.
A missão da Megadyne é: “Empenhar-se constantemente 
para obter o melhor produto possível para todas as 
aplicações industriais”.

OO departamento de pesquisa e desenvolvimento da 
Megadyne colabora constantemente com os 
departamentos técnicos do cliente, apoiando projetos 
existentes e ajudando a desenvolver novos.

NossoNosso objetivo é satisfazer todos os aspectos dos requisitos 
de nossos clientes. Para dar suporte técnico, nosso 
departamento de P & D pesquisa constantemente novos 
materiais e atualiza nossa tecnologia de produção.

Desta forma, o desenvolvimento de novos produtos é 
alcançado de forma mais eficiente.

PERFIS
RSF 9mm - RSF 14mm - MICRO - SIMPLEX - MANGOTE 
MINI - MANGOTE SUPER - TUCHO SIMPLES - TUCHO 
MÓVEL - TUCHO MÓVEL COM MOLA - TUCHO MÓVEL 
COM CANALETA - MOLA - AJANI

A Jason oferece abraçadeiras em aço carbono e inoxidável, com altíssima qualidade e alto 
desempenho para os mais variados segmentos, tais como: mineração, agricultura, indústrias 
químicas e farmacêuticas, refrigeração, indústrias alimentícias, etc.

ABRAÇADEIRAS

A Jason oferece a mais completa linha de terminais e adaptadores com padrões de qualidade internacionais 
através de tecnologias patenteadas com uma rigorosa seleção de matéria-prima, garantindo qualidade total, 

mesmo sobre as mais severas condições.

TERMINAIS E ADAPTADORES

Mangueiras industriais de alta performance para 
ar/água, concreto, petróleo e derivados, produtos 
alimentícios, solda e vapor

MANGUEIRAS INDUSTRIAIS

Mangueiras hidráulicas de baixa, média, alta e altíssima 
pressão. Indicadas para os mais variados segmentos de 
mercados.

MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

MANGUEIRAS

Correias Jason, Sincronizadoras, Especiais e Condor, 
utilizadas no dia a dia de todo o mundo. Projetadas e 
fabricadas de acordo com padrões internacionais de 
segurança e qualidade, através de tecnologias 

patenteadas.

CORREIAS



PRODUTOS DE METAL
O Grupo Megadyne fornece uma ampla linha de produtos e acessórios, como barras sincronizadoras, buchas cônicas,

flanges e placas de fixação para oferecer um sistema de transmissão de acionamento completo.
Os produtos de metal personalizados da Megadyne podem ser projetados para atender às necessidades do cliente.

Permite a montagem
fácil e remoção rápida da

transmissão, eliminando assim
a folga entre o eixo e o furo.

BUCHAS CÔNICAS

Feitas com aço dentado ou
cilindros de alumínio,

disponíveis nos perfis padrões ou
feitas sob encomenda para desenho.

BARRAS
SINCRONIZADORAS

FLANGES
Linha completa de
Flanges para Polias
Dentadas em aço e
alumínio.

PLACAS  DE FIXAÇÃO
São usadas para
fixação de correias
sem fim.

POLIAS
Uma grande variedade de
polias customizadas estão
disponíveis, para diversos
tipos de aplicações industriais. 

Correias planas
de transmissão

de poliuretâno ou
borracha

MEGAFLAT

Permite juntar correias diretamente
na máquina, para uma rápida

substituição de correia.

SISTEMA PPJ

Uma solução inovadora para fixação
mecânica de taliscas que não podem
ser fixadas por alta frequência nas

correias.

DENTES FALSOS

TALISCAS
Para Megalinear e Megaflex,
todas as presilhas são feitas
usando poliuretano termoplástico.
Os grampos são anexados usando
soldagem por vibração de alta frequência.
O processo de produção para esses perfis
é muié muito flexível;
A Megadyne pode projetar qualquer perfil
para atender a exigência específica do cliente.
No caso do Megapower, é necessário solicitar
um molde especial.

COBERTURAS
A Megadyne oferece uma variedade
de revestimentos em poliuretano, borracha
elastômero, espuma, PVC e
muitas outras soluções
personalizadas. 

CORREIAS ESPECIAIS

PERFIS
PJ - PH - PTB2

As correias nervuradas são fabricadas usando 
um composto termofixo com cabos de alta 

tensão de poliéster ou poliamida.

MEGARIB

CORREIAS PV
As correias nervuradas Megadyne são correias de borracha sem fim com ranhuras 
longitudinais em forma de V. As correias fotovoltaicas proporcionam alta 
flexibilidade e excelente desempenho de potência, pois combinam os benefícios
das correias planas e V.

CORREIAS MULTI RIB

PERFIS
PH - PJ - PK - PL - PM 

PERFIS
13X6 - 17X6 - 21X7 - 22X8 - 26X8 - 28X8 - 30X10

32X10 - 36X12 - 37X10 - 42X13 - 47X13
52X16 - 55X16 - 65X20 - 70X20

VARISECT

PERFIS
AX - BX - CX - XPZ - XPA - XPB -XPC

LINEA GOLD

PERFIS
A - B - C - D
3V - 5V - 8V

CONDOR

ACCU-LINK
Pode ser usado como um cinto de emergência no lugar de correias
em V em caso de falha inesperada, mas também é originalmente
instalado em muitos setores industriais.

PERFIS
RA - RB - RC - RSPZ - RSPA - RSPB - RSPC
R3V - R5V - R8V - R3VX - R5VX

PLURIBAND

ESAFLEX - PERFIS
AA - BB - CC

HEXAGONAIS

PERFIS
Z - A - B - C - D* - E* - 20* - 25* - 45* - 50*
SPZ - SPA - SPB - SPC - 3V* - 5V* - 8V*
* DISPONÍVEL SOMENTE NA VERSÃO OLEOSTÁTICO

EXTRA - LISAS E DENTADAS

CORREIAS EM V
Uma grande variedade de produtos disponível em estoque.

A tecnologia de precisão permite a fabricação de correias dimensionalmente precisas.

PERFIS
MXL - XL - L - H - XH - T2,5 - T5 - TT5 - T10 - T20
AT3 - AT5 - AT10 - AT20
MTD3 - MTD5 - MTD8 - MTD14
RPP5 - RPP8 RPP14 - RPP14 XHP
STD5 - STD8 - HG
TTG5 - TG10 - TG20
ATG5 - ATG10 - ATG20 - QST5 - QST8 - QST14
GW14 - GW20 - P1 - P2 - P3 - P4

Correias sincronizadoras abertas. Feitas em poliuretano termoplástico, estão disponíveis na versão aberta ou emendada.

MEGALINEAR

PERFIS
 XL - L - H - XH - XL DD- L DD - H DD - XH DD

T5 - T10 - T20 - T5 DD - T10 DD - T20 DD
AT5 - AT10 - AT15 - AT20 - AT5 DD - AT10 DD AT20 DD

MTD8 - RPP5 - RPP8 - RPP14 - RPP5 DD
RPP8 DD - RPP14 DD - ATG10 - P2

Correias sincronizadoras sem fim. Feitas de poliuretano termo plástico, 
com um fio espiral contínuo.

MEGAFLEX

PERFIS
MXL - XL - L - H - T2 - T2,5
MPW2 T5 - MPW2 T10
MPW2 T5 DD - MPW2 T10 DD
MPW2 AT5 - MPW2 AT10

Correias sincronizadoras fabricadas usando um processo único de mistura térmica.

MEGAPOWER

PERFIS
MXL - XL - L - H - RPP3 - RPP5 - RPP8

RPP8 STEEL CORD - RPP14 STEEL CORD
SILVER5 - SILVER8 - STD8

Especialmente adequado para acionamentos lineares, posicionamento preciso 
e acionamentos bidimensionais, em que a rotação deve ser traduzida em uma 

posição linear. Disponível nos perfis clássicos e RPP.

CORREIAS ABERTAS ISORAN

PERFIS
MXL - XL - L - H - XH - XXH - XL DD - L DD - H DD
RPP3 - RPP5 - RPP8 -RPP14 - RPP20
RPP5 DD - RPP8 DD - RPP14 DD
SILVER5 - SILVER2 8M - SILVER2 14M - SILVER8 DD - SILVER14 DD
GOLD8 - GOLD14
PPLATINUM8 - PLATINUM14

Correias Sincronizadoras Rubber. Disponível na versão de um ou dois lados, nos perfis de 
passo clássico e RPP. Com uma ampla gama de produtos disponíveis em estoque.

CORREIAS SINCRONIZADORAS ISORAN

CORREIAS SINCRONIZADORAS


