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EXPERT by FACOM propõe a todos os profissionais da indústria
e dos automóveis, soluções com uma relação qualidade/preço
justa, robustas e ergonómicas, dedicadas à sua produtividade.
Ferramentas direcionadas ao que interessa: a satisfação do
trabalho bem feito.

Precisão e segurança

As ferramentas EXPERT são criadas, desenvolvidas e produzidas pelas equipas de I&D e as fábricas FACOM. Correspondem
ao máximo às necessidades dos profissionais da manutenção
industrial e automóvel.

Resistência, qualidade e ergonomia

EXPERT by FACOM, estas são ferramentas elaboradas para
resistir a uma utilização profissional. O design é simples e
exclusivo, o conjunto da gama é coerente.

Valor justo, nem mais nem menos

Uma relação qualidade/preço única, para ajudar cada profissional
a manter-se competitivo.

Uma gama em conformidade com as normas
internacionais

Todas as ferramentas EXPERT by FACOM estão em
conformidade com as normas internacionais DIN e ISO
em vigor.
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Uma marca estruturada com solidez
graças aos meios do líder mundial
das ferramentas manuais e à sua
presença em todo o mundo.
ESCANDINÁVIA
EUROPA

NORTE DA
AMÉRICA

Estados Unidos

Alemanha
Áustria
Bélgica
Espanha
França
Grécia
Itália
Países Baixos
Portugal
Reino Unido
Suíça

Dinamarca
Finlândia
Noruega
Suécia

NORTE DA
ÁFRICA

Argélia
Marrocos
Tunísia

CENTRO LOGÍSTICO EUROPEU SITUADO
EM DAMPARIS (JURA - FRANÇA)

SERVIÇOS ESSENCIAIS EM
EXPERTBYFACOM.COM
●

●

●
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Todas as ferramentas acessíveis
na base de dados de produtos
Catálogo online, brochuras,
manuais de utilização
Cartografia dos pontos de venda para encontrar
o ser revendedor mais próximo

MEA

Médio Oriente
África

2500 REFERÊNCIAS DE FERRAMENTAS
PARA A INDÚSTRIA E AUTOMÓVEIS

Bulgária
Hungria
Polônia
República Checa
Rússia
Roménia
Sérvia
Eslovênia

UMA MARCA PROMOVIDA PELAS EQUIPAS
COMERCIAIS DA FACOM

GARANTIA EXPERT

P.6

CHAVES

P.20

ROQUETES - CHAVES DE CAIXA

P.46

CHAVES DE FENDAS

P.102

APERTO CONTROLADO

P.136

FERRAMENTAS ENERGIZADAS

P.140

ALICATES

P.158

MEDIÇÃO - TRAÇAGEM

P.170

MARTELOS

P.176

CORTE

P.184

ILUMINAÇÃO

P.194

TUBAGEM - MANUTENÇÃO

P.202

ELECTRICIDADE - ELECTRÓNICA

P.212

FERRAMENTAS AUTOMÓVEL

P.226

SOLUÇÕES PARA O DISTRIBUIDOR

P.264

ENCONTRE O SEU PRODUTO

ORIENTE DA
EUROPA

ARRUMAÇÃO

Aplica-se a todas as ferramentas da gama, exceto especificações contrárias, sem limite
de duração, contra qualquer defeito de fabrico. Dará lugar
a uma troca ou uma reparação das peças com defeito, sob
condições. Não se aplica em caso de utilização não adequada, modificação das ferramentas, constatada uma manutenção incorreta. O distribuidor autorizado EXPERT ao qual
será entregue o produto vai aceitar ou não a aplicação da
garantia consoante estas condições e após validação pelo
representante ou assistência técnica EXPERT.
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ARRUMAÇÃO
CLÉS
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Carros
P.8

Móveis oficina
P.13

Carrinhos de oficina
P.14

Caixas de ferramentas
P.16

Modulos
P.11

Acessórios
P.14

Baús
P.15

Composição
multi-ferramentas
P.18
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ARRUMAÇÃO
CARROS DE FERRAMENTA

CARRO GRANDE DE 7 GAVETAS - 4 MÓDULOS POR GAVETA
➜➜7 gavetas: 4 de 60 mm altura e 3 de 130 mm altura.
➜➜Cada gaveta pode receber 4 módulos.
➜➜Abertura das gavetas a 100%.
➜➜Carga por gaveta: 20 kg para as gavetas de 60 mm e 25 kg
para as gavetas de 130 mm.
➜➜Fecho centralizado.
➜➜Plano de trabalho revestido com uma placa ABS de 2 mm
amovível – Resistência a uma carga estática de 800 Kg.
➜➜Pega em polipropileno.
➜➜Quatro rodas com 125 mm de diâmetro; 2 fixas e 2 giratórias,
das quais uma com travão.
➜➜Dimensões totais (com pega): L.1005 x P.500 x A.987 mm.
➜➜Dimensões (sem pega): L.920 x P.500 x A.987 mm.
➜➜Dimensões úteis das gavetas: L.760 x P.420 mm.

E010101

L mm

P mm

H mm

Peso kg

1005

500

987

95

EAN

1

3258950101019

CARRO GRANDE 8 GAVETAS - 4 MÓDULOS POR GAVETA
➜➜8 gavetas: 6 de 60 mm altura e 2 de 130 mm altura.
➜➜Cada gaveta pode receber 4 módulos.
➜➜Abertura das gavetas a 100%.
➜➜Carga por gaveta: 20 kg para as gavetas de 60 mm e 25 kg
para as gavetas de 130 mm.
➜➜Fecho centralizado.
➜➜Plano de trabalho revestido com uma placa ABS de 2 mm
amovível – Resistência a uma carga estática de 800 Kg.
➜➜Pega em polipropileno.
➜➜Quatro rodas com 125 mm de diâmetro; 2 fixas e 2 giratórias,
das quais uma com travão.
➜➜Dimensões totais (com pega): L.1005 x P.500 x A.987 mm.
➜➜Dimensões (sem pega): L.920 x P.500 x A.987 mm.
➜➜Dimensões úteis das gavetas: L.760 x P.420 mm.

E010131
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L mm

P mm

H mm

Peso kg

1005

500

987

81,10

EAN

1

3258950101316

ARRUMAÇÃO
CARRO DE FERRAMENTAS

CARRO 6 GAVETAS - 3 MÓDULOS POR GAVETA
➜➜Carro 6 gavetas: 3 gavetas com 60 mm de altura. 2 gavetas
com 130 mm de altura. 1 gaveta com uma altura: 200 mm.
As gavetas podem ser equipadas com todos os módulos
termoformados ou espuma do programa EXPERT – 3 módulos
por gaveta. Carga máxima por gaveta: 20/25/30 kg.
➜➜Superfície de trabalho: Grande superfície de trabalho em
polipropileno com fibra (resistência a uma carga estática de 700
kg), com pega integrada e rebordos integrados que evitam a queda
de ferramentas durante a deslocação. Resistência aos impactos e
aos hidrocarbonetos. Localização dedicada para 3 chaves e alvéolos
para parafusos e peças pequenas.
➜➜Segurança: Fachada de gavetas basculante em polipropileno com
ganchos de segurança. Sem risco de abertura durante a deslocação. Fechadura posicionada na parte lateral. Fecho centralizado por
fechadura com chave, entregue com 2 chaves das quais 1 articulada
➜➜Manobrabilidade: 4 rodas diâm. 125 mm, 2 giratórias (das quais
uma com travão) e 2 fixas. Carro entregue com as rodas montadas.
➜➜Acessórios: Suporte frascos incluído (posicionável à direita ou
à esquerda).
➜➜Dimensões totais rodas e superfície de trabalho incluídas
(C. x P. x A.): 748 x 515 x 970 mm.
➜➜Dimensões úteis das gavetas
(C. x P. x A.): 569 x 421 x 60/130/200 mm.

E010192

L mm

P mm

H mm

Peso g

748

515

970

54

EAN

1

3258950101927

CARRO 7 GAVETAS - 3 MÓDULOS POR GAVETA
➜➜Carro 7 gavetas: 4 gavetas com 60 mm de altura. 3 gavetas
com 130 mm de altura. As gavetas podem ser equipadas com todos
os módulos termoformados ou espuma do programa EXPERT 3 módulos por gaveta. Carga máxima por gaveta: 20/25 kg.
➜➜Superfície de trabalho: Grande superfície de trabalho em polipropileno com fibra (resistência a uma carga estática de 700kg), com
pega integrada e rebordos integrados que evitam a queda de ferramentas durante a deslocação. Resistência aos impactos e aos
hidrocarbonetos. Localização dedicada para 3 chaves e alvéolos
para parafusos e pequenas peças.
➜➜Segurança: Fachada de gavetas basculante em polipropileno
com ganchos de segurança. - Sem risco de abertura durante
a deslocação. Fechadura posicionada na parte lateral. Fecho
centralizado por fechadura com chave, entregue com 2 chaves,
das quais 1 é articulada.
➜➜Manobrabilidade: 4 rodas diâm. 125 mm, 2 giratórias (das quais
uma com travão) e 2 fixas. Carro entregue com as rodas montadas.
➜➜Acessórios: Suporte frascos incluído (posicionável à direita
ou à esquerda).
➜➜Dimensões totais rodas e superfície de trabalho incluídas
(C. x P. x A.): 748 x 515 x 970 mm.
➜➜Dimensões úteis das gavetas
(C. x P. x A.): 569 x 421 x 60/130/200 mm.

E010193

L mm

P mm

H mm

748

515

970

EAN

1

3258950101934
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ARRUMAÇÃO
SERVANTES ET COFFRE MOBILE

CARRO 7 GAVETAS, COM COMPARTIMENTO – 3 MÓDULOS POR GAVETA
➜➜Carro 7 gavetas: 6 gavetas com 60 mm de altura. 1 gaveta com 270 mm
de altura. As gavetas podem ser equipadas com todos os módulos
termoformados ou espuma do programa EXPERT - 3 módulos por gaveta.
Carga máxima por gaveta: 20/30 kg
➜➜Superfície de trabalho: Grande superfície de trabalho em polipropileno com
fibra (resistência a uma carga estática de 700kg), com pega integrada
e rebordos integrados que evitam a queda de ferramentas durante a
deslocação. Resistência aos impactos e aos hidrocarbonetos. Localização
dedicada para 3 chaves e alvéolos para parafusos e peças pequenas
➜➜Segurança: Fachada de gavetas basculante em polipropileno com ganchos
de segurança. Sem risco de abertura durante a deslocação. Fechadura
posicionada na parte lateral. Fecho centralizado por fechadura com chave,
entregue com 2 chaves, das quais 1 é articulada
➜➜Manobrabilidade: 4 rodas diâm. 125 mm, 2 giratórias (das quais uma
com travão) e 2 fixas. Carro entregue com as rodas montadas.
➜➜Acessórios: Suporte frascos incluído (posicionável à direita ou à esquerda).
➜➜Dimensões totais rodas e superfície de trabalho incluídas
(C. x P. x A.): 748 x 515 x 970 mm.
➜➜Dimensões úteis das gavetas (C. x P. x A.): 569 x 421 x 60/130/200 mm.

E010194
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L mm

P mm

H mm

748

515

970

EAN

1

3258950101941

ARRUMAÇÃO

O SISTEMA MODULAR EXPERT
As caixas e módulos Expert foram desenvolvidos para oferecer
uma arrumação fácil e optimizada para as vossas ferramentas
dentro das gavetas dos carros.
Os carros Expert aceitam 3 ou 4 módulos, a fim de responder ás
vossas necessidades de capacidade de arrumação de ferramenta.
Dentro de uma mesma gaveta você pode arrumar desde caixas de
ferramenta abertas ou fechadas, sem nenhuma perda de espaço.
Todas as suas ferramentas estão assim disponíveis e arrumadas
numa gaveta, a fim de otimizar o vosso tempo de trabalho.
Para mais detalhes sobre as caixas EXPERT, paginas 48-49.
Dimensõess de modules standards : 185 x 240 cm.

Módulo : E194937
Tabuleiro vazio : E113557
Page : 25

Módulo : E110302
Tabuleiro vazio : E010508
Page : 25

Módulo : E111100
Tabuleiro vazio : E010509
Page : 33

Módulo : E194938
Tabuleiro vazio : E195064
Page : 33

Módulo : E111220
Tabuleiro vazio : E111221
Page : 35

Módulo : E111710
Tabuleiro vazio : E111711
Page : 38

Módulo : E034853
Tabuleiro vazio : E034854
Page : 50

Módulo : E030715
Tabuleiro vazio : E030716
Page : 57

Módulo : E194680
Tabuleiro vazio : E030701
Page : 57

Módulo : E194678
Tabuleiro vazio : E031802
Page : 67

Módulo : E031821
Tabuleiro vazio : E031822
Page : 67

Módulo : E032922
Tabuleiro vazio : E032923
Page : 81
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ARRUMAÇÃO

Módulo : E194677
Tabuleiro vazio : E032901
Page : 81
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Módulo : E032201
Tabuleiro vazio : E010515
Page : 81

Módulo : E032924
Tabuleiro vazio : E032925
Page : 81

Módulo : E231101
Tabuleiro vazio : E231105
Page : 149

Módulo : E041604
Tabuleiro vazio : E041606
Page : 150

Módulo : E040601
Tabuleiro vazio : E040602
Page : 150

Módulo : E041644
Tabuleiro vazio : E041645
Page : 150

Tabuleiro vazio :
E010516

Módulo : E194940
Tabuleiro vazio : E160916
Page : 106

Módulo : E194941
Tabuleiro vazio : E160917
Page : 107

Módulo : E121609
Tabuleiro vazio : E121205
Page : 123

Módulo : E121706
Tabuleiro vazio : E121214
Page : 125

Módulo : E121105
Tabuleiro vazio : E121106
Page : 127

Tabuleiro vazio :
E131704

Módulo : E080821
Tabuleiro vazio : E010537
Page : 161

Módulo : E080801
Tabuleiro vazio : E010504
Page : 161

Módulo : E194944
Tabuleiro vazio : E010504
Page : 161

Módulo : E194943
Tabuleiro vazio : E010503
Page : 166

Módulo : E150801
Tabuleiro vazio : E010501
Page : 178

Módulo : E150802
Tabuleiro vazio : E010506
Page : 178

Módulo : E150803
Tabuleiro vazio : E010507
Page : 178

Módulo : E090302
Tabuleiro vazio : E010519
Page : 172

Módulo : E142401
Tabuleiro vazio : E142402
Page : 172

Módulo : E020611
Tabuleiro vazio : E010514
Page : 187

ARRUMAÇÃO
MÓVEIS OFICINA

BANCADA DE MADEIRA

➜➜Comprimento da superfície de trabalho: 1,5 m ou 2 m.
➜➜Superfície de trabalho em madeira (espessura 28 mm).
➜➜Resistência estática: 800 kg.
➜➜Altura: 850 mm.
➜➜Possibilidade de adicionar uma gaveta para as
bancadas de 1,5 m e duas gavetas para as bancadas
de 2 m (E010405).

Peso kg

E010402

76

EAN

1

3258950104027

BANCADA DE METAL
➜➜Comprimento da superfície de trabalho: 1,5 m ou 2 m.
➜➜Superfície de trabalho em metal (espessura 2 mm).
➜➜Resistência estática: 800 kg.
➜➜Altura: 850 mm.
➜➜Possibilidade de adicionar uma gaveta para as bancadas
de 1,5 m e duas gavetas para as bancadas
de 2 m (E010405).

Peso kg

E010404

77

EAN

1

3258950104041

GAVETA PARA BANCADAS
➜➜Fecho por fechadura com chave.
➜➜Gaveta para bancadas: E010401-E010402-E010403-E010404
➜➜Dimensões: 570x420x175 mm.

Peso kg

E010405

4

EAN

1

3258950104058
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ARRUMAÇÃO
ACESSÓRIOS DE OFICINA

TABULEIROS MAGNÉTICOS EXTENSÍVEIS
➜➜Fundo com íman para uma fixação eficaz dos parafusos e outras
pequenas peças metálicas.
➜➜Pode ser utilizado na horizontal ou vertical.
➜➜Capacidade extensível em função das necessidades.
➜➜Retráctil, pode arrumar-se dentro de uma gaveta de carro.
➜➜E010128 - altura: de 35 a 92 mm; diâmetro 135 mm.
➜➜E010129 - altura: de 42 a 130 mm; diâmetro 225 mm.

Peso g

EAN

E010128

132

1

3258950101286

E010129

510

1

3258950101293

CARRINHOS DE OFICINA

CARRINHO DE OFICINA EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO
➜➜Construção em plástico e alumínio.
➜➜4 rodas giratórias, das quais 2 com travão para
uma deslocação e uma fixação facilitadas.
➜➜Carga máxima: 150 kg.

E010136

14

L mm

P mm

H mm

Peso kg

752

470

965

11,5

EAN

1

3258950101361

ARRUMAÇÃO
CHARIOTS D'ATELIER

CARRO DE OFICINA COM RODAS
➜➜Pega de manobra confortável.
➜➜Superfície de trabalho e prateleiras com rebordos que evitam
a queda das ferramentas e equipados com tapete anti-derrapante
em borracha.
➜➜2 rodas giratórias e 2 fixas Ø 80 mm para uma deslocação
e uma fixação facilitadas.
➜➜Carga máxima: 200 Kg.

E010108

L mm

P mm

H mm

Peso kg

925

495

120

22,3

EAN

1

3258950101088

BAÚS

BAÚS DE ESTALEIRO
➜➜Fabricado em chapa de aço espessa.
➜➜Equipado com dobradiças de eixo articulado,
a tampa abre-se a 95°.
➜➜Equipado com 2 pegas laterais para o transporte.
➜➜Entregue com um tabuleiro amovível em chapa.
➜➜Bloqueável por cadeado (não fornecido).
➜➜Piso fixo: 4 furos na parte inferior do tronco.

E010209

L mm

P mm

H mm

Peso kg

520

290

294

7

EAN

1

3258950102092

E010202

650

366

353

11,50

1

3258954102029

E010203

850

360

353

12,10

1

3258953102037

E010204

1000

405

450

16,60

1

3258954102043
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ARRUMAÇÃO
CAIXAS DE FERRAMENTAS

CAIXA METÁLICA 5 DIVISÕES 45 E 53,5 CM
➜➜2 pegas articuladas.
➜➜5 compartimentos em 3 níveis.
➜➜Bloqueável por cadeado (não fornecido).
➜➜Facilidade de abertura.
➜➜Dimensões (com pega)
caixa 450 mm: L.490 x P.250 x A.230 mm caixa 535 mm: L.575 x P.250 x A.230 mm.
➜➜Fundo dimensão interior da
caixa 450 mm: L.448 x P.200 x A.98 mm caixa 535 mm: L.518 x P.200 x A.98 mm.
➜➜Compartimentos dimensão interior
da caixa 450 mm: L.448 x P.100 x A.55 mm caixa 535 mm: L.526 x P.100 x A.55 mm.

L mm

P mm

H mm

EAN

Peso kg

E194738

450

250

230

4

1

3258951947388

E010201

535

250

230

5,20

1

3258950102016

BOÎTES À OUTILS

CAIXA PLÁSTICA 41 E 49 CM
➜➜Tampa equipada com 3 compartimentos
de arrumação transparentes, dos quais 2 são
amovíveis.
➜➜Tabuleiro amovível.
➜➜2 fechos metálicos.
➜➜Bloqueável por cadeado (não fornecido).
➜➜Pega escamoteável.
➜➜Capacidade de carga da caixa 41 cm:
8 kg - caixa 49 cm: 10 kg.
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L mm

P mm

H mm

Peso g

E010304

410

255

182

1250

1

3258950103044

EAN

E010305

490

285

240

1682

1

3258950103051

ARRUMAÇÃO

CAIXA DE FERRAMENTAS EM TECIDO
➜➜Tecido resistente 600 x 600 denier.
➜➜Bolsas plásticas no interior e no exterior.
➜➜Arrumação ajustável para serrote.
➜➜Fecho por capota flexível dobrável numa bolsa.
➜➜Pega em aço com zona de conforto.
➜➜Correia ajustável.
➜➜Fundo rígido e estanque.
➜➜Capacidade de carga 10 kg.

E010601

L mm

P mm

H mm

Peso kg

465

215

310

2,57

EAN

1

3258950106014

1

3258950106021

MOCHILA COM RODAS
➜➜Tecido resistente 600 x 600 denier.
➜➜Ideal para a manutenção itinerante.
➜➜Bolsas interiores e compartimentos.
➜➜Bolsas na parte frontal e nos lados.
➜➜Alças reguláveis forradas com pega de transporte
na parte superior.
➜➜Pega telescópica e rodas integradas.

E010602

L mm

P mm

H mm

Peso kg

338

218

470

3,68

EAN

17

ARRUMAÇÃO
COMPOSIÇÃO MULTI-FERRAMENTAS

MALA DE MANUTENÇÃO 96 FERRAMENTAS

➜➜Chaves mistas 8 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
➜➜1 chave crescente 250 mm.
➜➜1/4": Chaves de caixa 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm. 1 roquete cardan. 1 pega corrediça. 2 extensões 55-100 mm. 1 chave de caixa porta-pontas
1/4". 1 pega com cabo.
➜➜1/2": Chaves de caixa 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm.
1 roquete - cardan. 2 extensões 75-250 mm.
➜➜Chaves: Fenda 3,5 x 75 - 4 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175. Phillips® PH 1-2 - Pozidriv®
PZ 1-2.
➜➜Caixa de aparafusamento 19 peças.
➜➜Jogo de 9 chaves macho sextavadas.
➜➜Jogo de 7 chaves macho Torx®.
➜➜1 alicate de pontas 1/2 redondos longos.
➜➜1 alicate de corte diagonal.
➜➜1 alicate ajustável.
➜➜1 martelo de pena 32 mm.
➜➜1 saca-troços 4 - 6 mm.
➜➜1 punção 4 mm.
➜➜1 armação de serrote.
➜➜1 fita métrica 5 m.

EAN

Peso kg

E220104

8,6

1

3258952201045

MALA DE MANUTENÇÃO 142 FERRAMENTAS
➜➜Chaves mistas 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
➜➜1 chaves mistas 250 mm.
➜➜1/4" : Chaves de caixa 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13 mm.
1 roquete - cardan. 2 extensões 55 -100 mm. 1 chave de caixa porta-pontas 1/4". 1 pega com cabo.
➜➜1/2" : Chaves de caixa 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
1 roquete - cardan. 2 extensões 75-250 mm.
➜➜Chaves: Fenda 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175 Phillips® PH 1-2 - Pozidriv® PZ 1-2.
➜➜1 chave busca polos.
➜➜1 caixa de aparafusamento 49 peças..
➜➜Jogo de 9 chaves macho sextavadas.
➜➜Jogo de 7 chaves macho Torx®.
➜➜1 alicate de pontas 1/2 redondos longos.
➜➜1 alicate universais.
➜➜1 alicate de corte diagonal.
➜➜1 alicate ajustaveis
➜➜1 alicate para descarnar.
➜➜1 alicate para.
➜➜1 turquesas russas 250 mm.
➜➜1 martelo de penair 32 mm.
➜➜1 saca-troços 4-5-6 mm.
➜➜1 serrote de arco.
➜➜1 cutter 18 mm
➜➜1 ponteiros de traçar.
➜➜1 punção 4 mm.
➜➜1 fita métrica 5 m.
➜➜1 paquimetro 1/20e.

COMPOSITION MULTI-OUTILS

Peso kg

E220107
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13,6

EAN

1

3258952201076

ARRUMAÇÃO
COMPOSITIONS MULTI-OUTILS

COMPOSIÇÃO MULTI-FERRAMENTAS - 124 PEÇAS
➜➜Chaves de caixa sextavadas 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-1213-14 mm.
➜➜2 roquetes parquímetro de bloqueio 1/4" e 1/2".
➜➜2 extensões 1/4": 55-100 mm e 2 extensões 1/2": 130-250 mm.
➜➜2 cardans 1/4" e 1/2".
➜➜1 adaptador 1/4" para pontas 1/4".
➜➜1 pega com cabo 1/4".
➜➜1 alicate ajustável entrepassado 250 mm.
➜➜1 alicate de corte diagonal mecânico 160 mm.
➜➜1 alicate de pontas 1/2" redondas - curvas 40°.
➜➜Chaves de caixa sextavadas 1/2": 10-11-12-13-14-1516-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm.
➜➜Chaves mistas: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
➜➜Jogo de 9 chaves macho curtas num estojo:
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.
➜➜Jogo de 7 chaves macho Torx® num estojo:
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm.
➜➜Chaves: - fenda: 4x100-6,5x125 - Phillips®: PH1x100-PH2x125 Pozidriv®: PZ1x100-PZ2x125.
➜➜Caixa de 48 pontas e 1 acessório: - fenda: 4-4,5-5,5-6,5x2-8 mm - Phillips®: PH1x2-PH2x3-PH3
- Pozidriv®: PZ1x2-PZ2x3-PZ3x2 - Torx®: T10x2-T15x2-T20x2-T25x2-T30x2 - ResisTorx®: TT10TT15x2-TT20x2-TT25x2-TT30x2-TT40 - sextavadas: 2-3x2-4x2-5x2-6x2 mm.
➜➜1 porta-pontas magnético com anel de fixação.

E034806

Dimensões mm

Peso kg

L.565 x P.415 x H.92

8,30

EAN

1

3258950348063

COMPOSIÇÃO MULTI-FERRAMENTAS - 126 PEÇAS
➜➜Chaves de caixa sextavadas 1/4" métricas: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
➜➜Chaves de caixa sextavadas 1/4" métricas: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
➜➜Chaves de caixa sextavadas 1/4" em polegadas: 3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"1/2"-9/16".
➜➜Chaves de caixa longas sextavadas 1/4" em polegadas:
3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16".
➜➜Chaves de caixa sextavadas 3/8" métricas:
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
➜➜Chaves de caixa sextavadas 3/8" métricas:
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
➜➜Chaves de caixa sextavadas 3/8" em polegadas: 1/4"-5/16"-11/32"3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1”.
➜➜Chaves de caixa longas sextavadas 3/8" em polegadas: 1/4"-5/16"3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1”.
➜➜Chaves mistas métricas: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
➜➜Chaves mistas em polegadas:
5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4”.
➜➜2 roquetes parquímetro de bloqueio 1/4" e 3/8".
➜➜2 extensões 1/4": 55-150 mm e 1 extensão 3/8": 125 mm.
➜➜2 cardans 1/4" e 3/8".
➜➜Aumentador 1/4" - 3/8".
➜➜Redutor 3/8" - 1/4".
➜➜Chaves: - fendas: 3x50 - 4x100 - 5,5x125. Phillips®: PH0x75 - PH1x100 - PH2x125.

E034835

Dimensões mm

Peso kg

L.565 x P.415 x H.92

9,7

EAN

1

3258950348353
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