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A Gerardi do Brasil, situada em Ameri-
cana (São Paulo), é a mais recente filial brasi-
leira da Gerardi SPA, empresa italiana fundada 
em 1971 por Ivano Gerardi sênior (atual CEO), 
que cada vez mais olha para o mercado exte-
rior (que representa atualmente quase 70% do 
faturamento total). Alemanha, Rússia, América 
do Norte, França e Grã-Bretanha são os prin-
cipais mercados da empresa especializada e 

líder na Europa na concepção e realização de 
soluções inovadoras no campo da fixação de 
peças. A promoção e a distribuição no mercado 
brasileiro, considerado um dos mais promisso-
res do mundo, foi confiada já há vários anos à 
empresa Triaxis Indústria e Comércio de São 
Paulo, em virtude das competências técnicas e 
da sua organização capilar.
A missão corporativa da Gerardi é se tornar um 

fornecedor completo, a 360°, de equipamentos 
para máquinas-ferramentas. Nasce assim o 
Projeto Evolution Line, apresentado em estreia 
na passada edição da feira italiana BIMU refe-
rente a uma nova gama de cabeçotes angulares 
e multiplicadores de rotações. Os tornos modu-
lares de precisão em aço e completamente re-
tificados têm revolucionado o mundo do aperto 
e agora representam o core business principal 
desta empresa de Lonate Pozzolo na província 
de Varese. As escolhas efetuadas com grande 
clarividência por Ivano Gerardi sênior ao lon-
go de mais de quatro décadas resultaram to-
das da vontade de antecipar os tempos e da 
contínua procura de novas sinergias produtivas 
e comerciais. Em particular, nos últimos anos, 
durante os quais a redução dos tempos de ape-
trechamento da máquina para a mudança da 
produção em conjunto com a conclusão do tra-
balho uma única configuração se tornaram em 
um importante fator de competitividade, todas 
as soluções Gerardi oferecem vantagens con-
sideráveis relativamente aos principais desa-
fios que as empresas mecânicas enfrentam 
diariamente. O projeto Evolution Line foi objeto 
de grande interesse por parte das empresas do 
setor, e atualmente, inclui: cabeçotes angulares 
modulares (mais de 30 modelos disponíveis) 
e multiplicadores de rotações modulares para 
usinagens em altas velocidades (6 modelos 
disponíveis) com aplicações, em ambos os ca-
sos, quer em centros de usinagem modernos, 
quer em máquinas-ferramentas convencionais. 
„Os cabeçotes angulares Evolution Line - ex-
plica Ivano Gerardi júnior, gerente de vendas 
da empresa de família – nascem com base em 
fundamentos técnicos sólidos e na experiência 
adquirida pela nossa empresa em 40 anos de 
atividade ao lado de nossos clientes, duran-
te os quais conseguimos sempre resolver os 
problemas mais diversos procurando a melhor 
solução, a alta qualidade e a confiabilidade do 
produto. A Evolution Line, representa portanto 
a combinação ideal de nossa competência e 
de uma grande atenção às necessidades dos 
usuários.

Tornos: em nome da 
permuTabilidade
O torno modular Gerardi é construída com 

Autor by  pela redação

equipamenTo a 360°
SoluçõeS de fixação

Um sistema modular integrado expansível e reconfigurável: 
é assim que se apresentam todos os produtos Gerardi Spa, 
que há 40 anos oferece soluções projetadas para maximizar 
a produtividade e a precisão na oficina.
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Wide-ranging equipment 

base no conceito de permutabilidade de todos 
os componentes do equipamento e com a 
certeza de poder usar mais tornos na mesma 
máquina, com posicionamento e alinhamento 
perfeito em poucos segundos. Tudo isto é pos-
sível devido ao elevado grau de precisão do 
torno permitindo estas características resolver 
vários e complicados problemas de fixação em 
poucos instantes, com o uso de vários tornos.
São totalmente fabricados em ligas especiais 
de aço de alta resistência, cementado, tempe-
rado, normalizado e endurecido a 58/60 HRC. 
Tudo isso para dar máxima rigidez, alto desem-
penho e desgaste inexistente. A prova disso é 
que todos os tornos e os órgãos mecânicos 
têm cinco anos de garantia. Todas os tornos 
e acessórios são modulares, permutáveis e 
perfeitamente alinháveis uns com os outros, e 
permitem obter diferentes soluções de fixação. 

a construção compacta permitem uma abertu-
ra notável em relação às dimensões totais do 
equipamento. Além disso, o peso (apenas 25 
kg para um torno com grampo de 150mm de 
largura) permite uma fácil transferência de uma 
máquina para outra.

Zero poinT: quase Zerados os 
Tempos de configuração da 
máquina
No mercado a partir de 2009, a Zero Point 
System da Gerardi é a solução ideal para um 
posicionamento e fixação precisos, rápidos e 
seguros do equipamento na mesa das máqui-
nas-ferramentas. O Zero Point System oferece 
várias vantagens: a primeira, a mais eviden-
te, é a redução dos tempos de configuração 
da máquina permitindo assim otimizar a pro-
dução e economizar no equipamento.

Gerardi do Brasil di americana 
(Sp) is the recent Brazilian branch 

of Gerardi S.p.a. italian company 
founded in 1971 by ivano Gerardi 
Senior (Ceo in charge) increasingly 
oriented towards foreign markets 
(which already today correspond to 
almost 70% of the total turnover). 
Germany, russia, North america, 
france and Great Britain are the main markets of the specialized 
company, leader in europe, in the design and manufacturing of 
innovative solutions in the piece clamping industry. The promotion 
and the distribution on the Brazilian market, deemed one of the 
most promising in the world, was entrusted some years ago to 
the agency Triaxis industria e Comercio di San paolo due to its 
technical skills and the diffused organization. The business mission 
of Gerardi consists in becoming a complete 360°-supplier of 
equipment for machine tools. it springs from here the evolution 
line project, presented in preview at the last edition of the italian 
BiMu exhibition and concerning a new range of angle heads and 
revolution multipliers. The modular precision vices, made of steel 
and fully ground, have literally revolutionised the clamping world 
and today they represent the main core business of the company 
headquartered at lonate pozzolo (Va). With great farsightedness, 
the choices made by ivano Gerardi Senior in the course of over 
four decades of activity have been in fact all dictated by the will of 
anticipating times and by the constant research of new productive 

and commercial synergies. over the 
last few years, in particular, in which the 
decrease of the machine tooling times 
for the changeover, together with the 
machining accomplishment in a single 
set up, have become an important 
competitiveness factor, all Gerardi 
solutions provide notable advantages 
in those that are certainly among the 

main challenges today faced daily in engineering companies. The 
evolution line project has aroused great interest in the sector 
players and it currently includes: modular angle heads (over 30 
available models) and modular revolution multipliers for high speed 
machining (6 available models) with applications, in both cases, 
both on modern machining centres and on standard machine tools. 
“evolution line angle heads – explains ivano Gerardi Junior, Sales 
Manager of the family business – derive from solid technical bases 
and from the experience gained by our company in forty years of 
activity lived close to our customers, during which we have always 
succeeded in solving the most different problems by searching for 
the best solution, high quality and product reliability. evolution line 
represents then the synthesis of our competence and of the great 
attention paid to users’ requirements”.

Vices: in The name of inTerchangeabiliTy 
Gerardi modular vice is manufactured according to the concept of 
interchangeability of all the elements that compose the equip-

A modular integrated system, which can 
be always widened and reconfigured: 

these are the features of all products by 
Gerardi Spa, which for forty years has been 

offering solutions conceived to maximise 
productivity and precision in workshop.

➥

De acordo com este princípio, o único elemen-
to que diferencia o equipamento com idêntica 
largura de fixação é a base (cujo comprimen-
to determina a abertura máxima do grampo), 
enquanto que os outros componentes são 
idênticos. Ao adicionar ou simplesmente sub-
stituir alguns detalhes é possível mudar o tipo 
de aperto de acordo com as necessidades 
utilizando o mesmo equipamento inicialmen-
te comprado (apertos individuais, com base 
giratória, duplo, verticais, de peças planas, 
redondos, achatados e em bruto, manuais, 
hidráulicos ou pneumáticos). A simplicidade e 
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ment and with the certainty of having the possibility of using more 
vices on the same machine with perfect positioning and alignment in 
few seconds. all that is made possible by the high precision degree 
of vices themselves and such characteristics allow solving in few 
minutes the most different and complicated problems with the use 
of more vices. The manufacturing is fully made with special high-
resistance steel alloys, cemented, hardened and normalized with 
58/60 Hrc hardness. all that aimed at conferring highest rigidity, 
excellent performances and null wear. all that is witnessed by five 
warranty years on the whole vice range and on mechanical gears in 
general. all vices and accessories are modular and interchangeable 
elements that can be perfectly aligned one another and with which 
it is possible to obtain different clamping solutions. according to 
that principle, the only element that differentiates the fixtures with 
the same clamping width is the base (whose length determines the 
maximum vice opening), while the other components are identical. 
Through the addition or the simple substitution of some elements 
you can vary the clamping typology according to your own needs, 
using the same equipment purchased in a first time (single clamping 
devices, with rotary base, double, vertical, of flat, round and rough 
pieces, manual, hydraulic or pneumatic). The structural simplicity 
and compactness allow a notable opening compared to the overall 
dimensions of the equipment. Besides, the weight itself (only 25 kg 
for a vice with 150 mm jaw width) allows the easy transfer from one 
machine to the other.

Zero poinT: almosT Zeroed The machine seTup Times 
introduced already in 2009, the Zero point System by Gerardi 
represents the ideal solution for the precise, fast and safe equip-

ment positioning on the bed of machine tools. Zero point System 
provides various advantages: the first, the most evident, is the 
drastic reduction of the machine setup times, thus optimizing pro-
duction and saving in equipment. Besides, this system, thanks to its 
practical use and the high repeatability (within 3-5 microns), allows 
improving the machining precision by exploiting the potentialities 
of modern machine tools at best, while granting the possibility of 
machining on the 5 sides of the pieces without re-finishing opera-
tions. The Zero point System offers the best of its potentialities 
when it is integrated and shared in the whole workshop, then on 
more machines. 
Talking about the technical specifications of the product again, the 
hydraulic version is operated, for instance, by a 200-bar pressure 
and grants a clamping force of 35 kN and an impact force of 60 
kN. The pneumatic one, in its turn, is driven by air at 7 bars and 
provides respectively 15 kN and 60 kN of clamping and impact 
force. Both versions are available for the stand-alone and the built-
in assembly. in both versions it is present the positioning cone with 
elastic clamp that facilitates the positioning while the hydraulic 
one has been provided with manual emergency unclamping (in the 
independent version there is also the liquid discharge and the cali-
brated positioning hole). The pneumatic variant offers the air clean-
ing, besides the positioning cone with elastic clamp. The “normally 
closed” condition grants the best operating safety also in absence 
of pneumatic or hydraulic connection, which actually serves for the 
unclamping only. in addition to those presented, Gerardi imple-
ments other products, such as the fMS versions (double and/
or self-chucking) and Multiflex (for multiple clamping) of vices, 
Multitasking vices for 5-axis centres, the modular elements for 

Além disso, este sistema, devido à sua faci-
lidade de utilização e à elevada repetibilidade 
(dentro de 3-5 mícrons), permite melhorar a pre-
cisão da usinagem, explorando o potencial das 
máquinas modernas garantindo a possibilidade 
de usinagem em 5 lados das peças com uma 
única configuração. O Zero Point System ofe-
rece o potencial máximo quando está integrado 
e compartilhado por toda a oficina e, portanto, 
em várias máquinas. Voltando às característi-
cas técnicas do produto, a versão hidráulica, 
por exemplo, é ativada por uma pressão de 200 
bar e garante uma força de aperto de 35 kN e 
uma força de fixação de 60 kN. A pneumática é, 
no entanto, acionada por meio de ar a 7 bar e 
oferece, respectivamente, 15 kN e 60 kN para o 
aperto e a fixação. Ambas as versões estão dis-
poníveis para a montagem independente e por 

engaste. Ambas as versões contemplam o cone 
de posicionamento com pinça elástica que faci-
lita o posicionamento e o hidráulico é equipado 
com um desbloqueio manual de emergência 
(na versão independente, há também a des-
carga dos líquidos e o furo calibrado de posi-
cionamento). A variante pneumática oferece 
limpeza a ar, além de cone de posicionamento 
com a pinça elástica. A condição „normalmente 
fechado“ garante a máxima segurança de fun-
cionamento, mesmo na ausência de conexão 
pneumática ou hidráulica, que na realidade 
servem apenas para desbloquear. Além das so-
luções apresentadas, a Gerardi produz outros 
produtos como as versões FMS (duplas e/ou 
autocentrantes) e MultiFlex para apertos múltip-
los dos tornos, os tornos Multitasking para cen-
tros de 5 eixos, os elementos modulares para 

os tornos e os sistemas porta-peças modulares, 
que completam a gama presente no mercado.

projeTo eVoluTion line
A Gerardi SpA já desenvolveu mais de trin-
ta modelos de cabeçotes angulares padrão, 
projetados e produzidos inteiramente na Itália 
e distribuídos em mais de 50 países no mun-
do, acompanhados por uma gama de opções 
que complementam suas potencialidades de 
aplicação e desempenho. A principal novida-
de da Evolution consiste na modularidade: o 
eixo com cone intercambiável permite utilizar 
o cabeçote em vários centros de usinagem, 
mesmo na presença de diferentes mandris. 
É possível substituir o grupo anti-rotação e o 
cone na entrada, sem comprometer a rigidez e 
a precisão do cabeçote, graças ao duplo con-

➥

➥
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vices and modular workholding systems, which complete the range 
offered to the market.

eVoluTion line projecT
Gerardi Spa has developed over thirty models of standard angle 
heads, fully devised and manufactured in italy and distributed in 
over 50 Countries in the world, equipped with a range of options 
that complete their applicative and performance potentialities. The 
main novelty of the evolution line consists in Modularity: the shaft 
with interchangeable taper allows using the head on more machining 
centres even in presence of different spindles. it is in fact possible 
to replace the anti-rotation group and the incoming taper without 
affecting rigidity and precision of the head thanks to the double 
taper-plan contact between shaft and taper. The use of treated 
steel grants maximum rigidity and resistance to corrosion, besides 
a minimal thermal expansion. To implement the evolution series 
heads, Gerardi has decided to adopt preloaded oblique bearings in 
aBeC7/9 precision class and spiral Gleason gears with ground invo-
lute in order to assure higher torque, minor overheating and noise.

more reliabiliTy and precision wiTh modular 
reVoluTion mulTipliers 
Still belonging to the evolution line project, Gerardi has introduced 
a line of revolution multipliers studied to assure the best reliability 
and precision in high speed machining. Gerardi revolution multipli-
ers permit both a manual and an automatic assembly and are inter-
changeable with evolution line angle heads. Their use enables the 
machine tool to operate at low rotation rates and to use carbide 
tools. The compact structure, the components made of thermally 

treated steel and the ground gears on the involute assure high 
power transmission with high silence levels. The spindle is sup-
ported by preloaded bearings with precision balls and oblique con-
tact that confer it high rigidity and a rotation precision within 0.01 
mm. on some models it is possible to arrange the coolant delivery 
through the tool centre.

tato cone-base entre o eixo e o cone. A utiliza-
ção de aço tratado assegura a máxima rigidez 
e resistência à corrosão, além de uma baixa 
expansão térmica. Para construir os cabeçotes 
da série Evolution, a Gerardi optou por utilizar 
rolamentos de esferas de contato oblíquo pré-
carregados, da classe de precisão ABEC7/9 e 
engrenagens espirais Gleason com evolvente 

retificada de forma a garantir um torque superi-
or e menor superaquecimento e ruído.

confiabilidade e precisão com os 
mulTiplicadores modulares
Também pertencente ao projeto Evolution 
Line, a Gerardi lançou uma linha de multiplica-
dores de rotação criada para garantir a máxi-

ma confiabilidade e precisão na usinagem em 
alta velocidade. Os multiplicadores de rotação 
Gerardi permitem uma montagem de tipo ma-
nual ou automática e são intercambiáveis com 
os cabeçotes angulares Evolution Line. Seu 
uso permite à máquina-ferramenta operar em 
baixas rotações do motor e usar as ferramen-
tas de metal endurecido. A construção com-
pacta, as peças de aço tratado termicamente 
e as engrenagens retificadas na envolvente 
garantem uma transmissão de alta potência, 
com níveis de ruído muito reduzidos. O man-
dril é suportado por rolamentos de esferas de 
precisão em contato angular pré-carregados 
que conferem alta rigidez e precisão de rota-
ção até 0,01 mm. Em alguns modelos, é pos-
sível colocar a entrada do líquido de arrefeci-
mento através do centro de ferramentas.

As razões do sucesso 

É fácil escolher as soluções Gerardi, não só por causa da vantajosa relação qualidade-
preço mas também pelo tipo de serviço oferecido (personalização do equipamento para 
a máquina e do tipo de peças a apertar), além da garantia de 5 anos e, claro, o nome e 
reputação dos produtos Gerardi. A Gerardi também é proposta como o único fornecedor 
de equipamentos realmente chave-na-mão, prontos para serem usados tanto na mesa da 
máquina com placas, cubos porta-peças, tornos e sistemas de fixação ou tomada da peça 
e os zero points que permitem a permutabilidade rápida, segura e precisa de todas as 
soluções oferecidas hoje, como no mandril da máquina com cabeças angulares integrais 
Clássicas e os novos modelos da linha Evolution dotada de multiplicadores. Em substân-
cia a Gerardi conseguiu garantir, através de um sistema modular entre os mais extensos e 
completos do mundo, também a integrabilidade e a capacidade de utilizar o equipamento 
(e o investimento) também no futuro em sistemas e equipamentos de maior dimensão e 
em diferentes máquinas. Esta filosofia de modularidade e integração sempre foi a ideia de 
base de toda a gama de produtos Gerardi e de seu sucesso.

The reasons for the success

it is easy to choose Gerardi solutions not only thanks to the valid 
quality-price ratio, but also to the typology of offered service (cus-
tomization of the equipment for the machine and for the typology 
of pieces to be clamped) as well as to 5 years of warranty and 
naturally to the name and to the renown of Gerardi products. 
Besides, Gerardi proposes itself as single supplier for really turn-
key fixtures, ready to be used both on the machine table with 
plates, piece-holder cubes, vices and clamping or workholding 
systems and zero points that permit the immediate interchange-
ability in fast, safe and precise manner of all solutions offered 
today, both on the machine spindle with angle integral standard 
heads and the new ones of the evolution line with multipliers as 
completion. Gerardi could actually guarantee, through one of the 
widest and most complete modular systems in the world, also the 
integrability and the possibility of exploiting the equipment (and 
the investment) always realized, and also in the future, in wider 
systems and fixtures and on different machines. This philosophy of 
modularity and integration has always been the idea at the base 
of the whole range of Gerardi products and of their success.


