


CRIE O MUNDO…



NÓS CRIAMOS 
AS PEÇAS.





Foi no coração do 10.º 
“arrondissement” de Paris que Louis 
RABOURDIN instalou em 1926 a 
primeira oficina.

Especializada no torneamento, a 
RABOURDIN realiza peças para a 
indústria automóvel e parafusos 
destinados aos caminhos de ferro.

No decorrer dos anos 50 e sob o 
incentivo de Guy RABOURDIN, o 
filho de Louis, a padronização das 
peças constitui um verdadeiro ponto 
de viragem na empresa familiar, 
sobretudo com o surgimento do 
primeiro catálogo GR.

Desde o início, a RABOURDIN sempre 
soube diferenciar-se (ainda hoje) 
graças ao seu know-how específico 
nos procedimentos de estampagem, 
retificação e tratamentos térmicos.

A partir da década de 70, a 
RABOURDIN tornou-se um dos 
maiores protagonistas no campo 
dos elementos normalizados 
destinados ao fabrico de moles e de 
corte, mantendo sempre a mecânica 
de precisão para necessidades 
específicas.

Em 2015, deu-se um virar de página 
com a compra da empresa pela 
4.ª geração, Juliette e Guillaume 
RABOURDIN. É nessa altura que os 
mesmos se lançam num projeto de 
profundas reformas e modernização 
da ferramenta industrial, com o 
propósito de chegarem à posição 
de líder.

HÁ SEMPRE UMA       
SOLUÇÃO



COMPETÊNCIAS, 
KNOW-HOW 
& QUALIDADE
A RABOURDIN apresenta competências e experiências 

diversas junto dos clientes, o que nos permite propor-lhe 

um verdadeiro know-how em diferentes campos.

A escolha dos materiais dos nossos produtos contribui para 

o nosso compromisso de qualidade.

Para satisfazer as necessidades em grande evolução 

dos nossos clientes, as propostas são as nossa força e 

comprometemo-nos junto de vós através do enriquecimento 

do nosso catálogo de novidades.





A RABOURDIN concebe, fabrica e 

comercializa elementos de mecânica 

de precisão para o campo do molde, 

corte/estampagem e parafusos para 

a aeronáutica.

A
OFERTA



OFERTA STANDARD 
A RABOURDIN dispõe de um catálogo de 17 000 referências 

permanentemente disponíveis para satisfazer as necessidades dos 

nossos clientes.

OFERTA NÃO STANDARD 
A RABOURDIN está em condições de fornecer componentes 

específicos consoante os planos dos nossos clientes. Um 

know-how habituado a satisfazer um elevado nível de exigência em 

vários campos.

PARAFUSOS PARA AERONÁUTICA 
E ESPECÍFICOS
A RABOURDIN fabrica parafusos em séries pequenas e médias, 

além de peças mecânicas específicas dos clientes, destinadas a 

todos os sectores da indústria aeroespacial e da defesa.



OFERTA STANDARD
ELEMENTOS STANDARD E NORMALIZADOS PARA MOLDE, 

CORTE, ESTAMPAGEM E MECÂNICA GERAL.

Disponível em catálogo, com um prazo extremamente curto 

(componentes em stock), uma venda garantida por uma equipa de 

comerciais sedentários, um suporte técnico presente e um envio 

centralizado pela nossa loja. 

Uma ampla oferta de produtos de alta qualidade para satisfazer 

as expetativas e as exigências dos fabricantes de moldes, 

ferramentas e equipamentos e diversos subempreiteiros.
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OFERTA NÃO 
STANDARD
CANAIS QUENTES, INJEÇÃO DE SILICONE 

& BORRACHA

Estudo, planeamento, realização e colocação em 

funcionamento. A gama RABOURDIN, fiável e comprovada, tem 

uma conceção e um fabrico internos.

As equipas Técnica e Produção fornecem conselhos 

necessários, prazos otimizados, acompanhamento e serviço 

pós-venda ao longo do tempo.

A equipa de P&D tem capacidade para acompanhá-lo a nível das 

inovações que deseja implementar.

NÃO STANDARD E PRESTAÇÕES ASSOCIADAS

Realização completa de peças específicas segundo os seus 

planos (mecânica de precisão e modificação ou evolução 

de peças standard). Prestação de tratamentos de superfície 

personalizada (nitruraçãoH, DLC, TGR...) nas peças.



PARAFUSOS PARA 
AERONÁUTICA 
& ESPECÍFICOS
Todas as nossas peças têm por base um orçamento, 

sendo fabricadas internamente de acordo com as normas 

aeronáuticas e as especificidades dos clientes, com 

umas vasta escolha materiais em stock ou específicos e 

mediante pedido.

A equipa técnica é garante de um prazo otimizado e de uma 

qualidade certificada ISO 9001 e EN 9100.

A RABOURDIN está atento a si para lhe fornecer a solução 

de qualidade que procura, respeitando as suas exigências, 

em direto ou através dos seus fornecedores.







A RABOURDIN possui capacidades de estampagem a quente e 

semi-quente dos aços, inox, titânio e inconel de diâmetro 3 a 

diâmetro 45 (aço).

As operações de retoma, tornamento de perfil , retificação e 

perfuração são realizadas em máquinas de comando digital, o que 

garante fiabilidade e precisão.

O tratamento térmico dos esboços em banho de sais ou sob 

atmosferas nas nossas linhas integradas possibilidade capacidade 

de reação e domínio do processo.

Dispomos também de uma capacidade de laminação dos 

filamentos M3 a M24 para os aços e até M12 para os titânios e 

inconel.

O acompanhamento de qualidade, ao longo da cadeia de fabrico, 

é reforçada por controlos à saída da produção, dimensional, 

macrografia, micrografia e tração.

A RABOURDIN tem por base a experiência dos subempreiteiros 

autorizados por forma a garantir o tratamento de superfície, 

cadmiagem, prateação, passivação, OAS, Molykote, dos 

seus produtos.

OS NOSSOS MEIOS



SEMPRE ATENTOS AOS 
NOSSOS CLIENTES
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saint-Georges
Local de produção 
de 10 500m²

17 000
referências

120 colaboradores

4500 clientes
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PORQUE NOS DEVE 
ESCOLHER ?



FAZER O QUE É JUSTO  
Agir com transparência e respeitar os nossos compromissos.

ACREDITAR NA EQUIPA
A nossa capacidade para associar os talentos e sermos bem-sucedidos 

nos nossos projetos tornam-nos únicos. Atribuímos uma grande 

importância à diversidade e à contribuição de cada um. A paixão 

associada à confiança nas equipas e entre as equipes levam-nos 

sempre mais longe.

ENCORAJAR UM RETORNO JUSTO PARA TODOS
Acreditamos na realização dos projetos com base em relações 

duradouras e equilibradas. Pretendemos melhorar o nosso 

desempenho e partilhar os benefícios de todos os nossos êxitos 

com os protagonistas do nosso desenvolvimento: clientes, parceiros, 

fornecedores e assalariados.

CONSTRUIR O FUTURO
O nosso espírito empresarial, os nossos investimentos e a nossa 

capacidade de antecipação são os motores que nos permitem 

acompanhá-lo nos seus projetos do futuro.

OS NOSSOS VALORES



Os nossos clientes 
estão no mundo…

SCHILTZ 
ALL MECANIC

Belgium (BE)

UTIL AIR SUR

HERRIA
MOLD-SYSTEM.S.L.

Spain (ES)

RADIALL USA.

United-States (US)

BERGER TOOLS LTD

Britain (GB)

GEXPRO SERVICES -
REXEL HUNGARY LLC

Hungary (HU)

ASIA MATERIEL PROCESS 
LTD (AMP)

ASSAB STEELS (H.K.) Ltd

Hong-Kong (HK)

INGENOL

Morocco (MA)

HUTCHINSON SEAL
de MEXICO

Mexico (MX)

TECAUT
SYNDAL

Italy (IT)

TIRAD

Czech Republic (CZ)

Poland (PL)

SHAPERS POLSKA

HUTCHINSON BORRACHAS 
PORTUGAL

SIMOLDES ACOS

Portugal (PT)



…em direto ou 
através dos nossos 

distribuidores.

COMPREX 

Slovakia (SK)

RUAG SUISSE SA
APCO TECHNOLOGIES SA
ALFONSO

Swiss (CH)

ARTEM GROUP TRADE/
CONSULT SRL
DACIA

Romania (RO)

COQNORD

Tunisia (TN)



Parc Gustave Eiffel - 4 Avenue Gutenberg

BP 50 - Bussy-Saint-Georges

77607 Marne-la-Vallée Cedex 3

Tel. : +33(0)1 64 76 41 01

Mail : sales@rabourdin.fr

www.rabourdin.fr
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