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MILWAUKEE® GAMA DE 
CARROS DE FERRAMENTA
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1. GAVETAS DE FECHO SUAVE

2. PROTEÇÃO ANTI-INCLINAÇÃO

3. RODAS REFORÇADAS DE ALTA RESISTÊNCIA
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Carro de ferramentas de 7 gavetas -  
78cm

 ■ Gavetas  superiores de fecho suave com capacidade para 45kg
 ■ Gaveta inferior com capacidade para 90kg
 ■ A proteção anti-inclinação permite que apenas uma gaveta esteja aberta
 ■ Cada gaveta possui um tapete anti-deslizante
 ■ Superfície de trabalho em ABS embutida com compartimentos adicionais para chaves de fendas
 ■ As esquinas em ABS previnem danos quando é movido pela oficina
 ■ A tomada múltipla magnética permite carregar diretamente baterias e outros dispositivos
 ■ Painel com ganchos e porta-ferramentas para um fácil acesso às ferramentas mais utilizadas
 ■ Prateleiras laterais para colocar garrafas e latas
 ■ Organizador de ferramentas elétricas na gaveta inferior
 ■ Rodas de 125 mm (2x fixas e 2x giratórias com travões)
 ■ 800 kg de capacidade de peso total

Cofre superior de 4 gavetas -  
78cm

 ■ Gavetas  superiores de fecho suave com capacidade para 45kg
 ■ A proteção anti-inclinação permite que apenas uma gaveta esteja aberta
 ■ Cada gaveta possui um tapete anti-deslizante
 ■ As esquinas em ABS previnem danos quando é movido pela oficina
 ■ Prateleiras laterais para colocar garrafas e latas

Carro de apoio com 1 prateleira e 2 gavetas - 102cm

Carro de ferramentas de 10 gavetas - 
117cm

Cofre superior de 6 gavetas -  
117cm

NOVO

NOVO

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen-

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Carro de ferramentas de 7 gavetas - 78cm 1 1 4932478849 4058546361310 1407.20 

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen-

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Cofre superior de 4 gavetas - 78cm 1 1 4932478850 4058546361327 888.80 
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Carro de apoio com 1 prateleira e 2 gavetas - 102cm

 ■ Gavetas  superiores de fecho suave com capacidade para 45kg
 ■ Gaveta inferior com capacidade para 90kg
 ■ Compartimentos de armazenamento incorporados
 ■ 2 recipientes de armazenamento removíveis, que podem ser colocados de cabeça para baixo para 
criar uma superfície nivelada ou removidos para armazenamento vertical de ferramentas compridas

 ■ Zonas para fixar materiais para realizar cortes e/ou medições
 ■ Prateleira dobrável com 22 kg de capacidade de peso
 ■ 2 prateleiras para armazenamento de garrafas, sprays e outros produtos
 ■ As esquinas em borracha previnem danos quando se move o carro pela oficina
 ■ A tomada múltipla magnética permite carregar diretamente baterias e outros dispositivos
 ■ Rodas de 125 mm (2x fixas e 2x giratórias com travões)
 ■ 315 kg de capacidade de peso total

Carro de ferramentas de 10 gavetas - 
117cm

 ■ Gavetas  superiores de fecho suave com capacidade para 45kg
 ■ Gavetas inferiores com capacidade para 90kg
 ■ Cada gaveta possui um tapete anti-deslizante
 ■ As esquinas em borracha previnem danos quando se move o carro pela oficina
 ■ A tomada múltipla magnética permite carregar diretamente baterias e outros dispositivos
 ■ Prateleira lateral dobrável para garrafas e latas
 ■ Abre-garrafas integrado
 ■ Organizador de ferramentas elétricas na gaveta inferior
 ■ Rodas de 125 mm (2x fixas e 2x giratórias com travões)
 ■ 1360 kg de capacidade de peso total

Cofre superior de 6 gavetas -  
117cm

 ■ Gavetas  superiores de fecho suave com capacidade para 45kg
 ■ Cada gaveta possui um tapete anti-deslizante
 ■ Gaveta superior para escrever ou utilizar um computador portátil
 ■ Gaveta de segurança com fecho independente para guardar em segurança objectos valiosos 
(telefone, chaves, documentos)

 ■ As esquinas em borracha previnem danos quando se move o carro pela oficina
 ■ A tomada múltipla magnética permite carregar diretamente baterias e outros dispositivos
 ■ Painel com ganchos e porta-ferramentas para um fácil acesso às ferramentas mais utilizadas
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NOVO

NOVO

NOVO

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen-

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Carro de apoio - 102cm 1 1 4932478856 4058546361389 991.40 

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen-

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Carro de ferramentas de 10 gavetas - 117cm 1 1 4932478852 4058546361341 1999.10 

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen-

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Cofre superior de 6 gavetas - 117cm 1 1 4932478854 4058546361365 1444.00 
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Espuma com 23 chaves de fendas trilobulares

 ■ Punho confortável trilobular otimizado para o máximo conforto do utilizador e aplicações de 
elevado torque.

 ■ Pontas magnéticas temperadas para máxima durabilidade e retenção.
 ■ A haste com chave permite um nível de alavancagem extra
 ■ Colar no punho com 3 faces, para evitar a rotação do corpo

Espuma com 28 peças de roquete e 
chaves de caixa de 1/4˝

 ■ Design com 90 dentes a 4° para facilitar o trabalho em espaços reduzidos.
 ■ Laterais FOUR FLAT™ que impedem o deslizamento.
 ■ Construção totalmente em metal para maior durabilidade.

Espuma com 28 peças de roquete e 
chaves de caixa de 3/8˝

 ■ Design com 90 dentes a 4° para facilitar o trabalho em espaços reduzidos.
 ■ Laterais FOUR FLAT™ que impedem o deslizamento.
 ■ Construção totalmente em metal para maior durabilidade.

Espuma com 28 peças de roquete e 
chaves de caixa de 1/2˝

 ■ Design com 90 dentes a 4° para facilitar o trabalho em espaços reduzidos.
 ■ Laterais FOUR FLAT™ que impedem o deslizamento.
 ■ Construção totalmente em metal para maior durabilidade.

Espuma com 15 chaves combinadas 
MAXBITE™ com roquete e articuladas

Espuma com chaves combinadas MAXBITE™

Espuma com 15 chaves combinadas 
MAXBITE™ com roquete

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen-

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Espuma com 23 chaves de fendas trilobulares 23 1 4932479830 4058546376246 167.10   

 Fenda 2.5 / 3 / 4 / 5.5 / 6 / 8 / curto 6.5, PH0 / PH1 / PH2 / PH3 / curto PH2, 
PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / curto PZ2, T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

     

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen-

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Espuma com 28 peças de roquete e chaves de 
caixa de 1/4˝ 28 1 4932479824 4058546376185 122.20   

 
Chaves de caixa curtas: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm /  
Chaves de caixa compridas: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm / 
extensão 76mm, extensão 152mm / Cardan

     

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen-

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Espuma com 28 peças de roquete e chaves de 
caixa de 3/8˝ 32 1 4932479825 4058546376192 157.50   

 Chaves de caixa curtas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm 
/ Chaves de caixa compridas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19mm / extensão 76mm , extensão 152mm / Cardan

     

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen-

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Espuma com 28 peças de roquete e chaves de 
caixa de 1/2˝ 28 1 4932479826 4058546376208 213.80   

 Chaves de caixa curtas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24mm / Chaves de caixa compridas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19mm / extensão 76mm, extensão 127mm / Cardan
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Espuma com 15 chaves combinadas 
MAXBITE™ com roquete e articuladas

 ■ Cabeça pivotante de 180° para maior acesso em espaços reduzidos.
 ■ Faces de contacto MAX BITE™ com design especial que evitam danificar a cabeça da porca ou 
parafuso.

 ■ 144 dentes para uma acessibilidade mais fácil proporcionando 2.5° de angulo de recuperação para 
aceder a espaços apertados.

 ■ Pegas duplas duráveis para maior vida útil do roquete.
 ■ Punho arredondado e confortável.

Espuma com chaves combinadas MAXBITE™

 ■ Faces de contacto MAX BITE™ com design especial que evitam danificar a cabeça da porca ou 
parafuso.

 ■ Punho arredondado I-Beam para um manuseamento confortável.
 ■ Caixa de 15° para uma melhor acessibilidade.
 ■ Liga de aço crómio com revestimento cromado.

Espuma com 15 chaves combinadas 
MAXBITE™ com roquete

 ■ 144 dentes para uma acessibilidade mais fácil proporcionando 2.5° de angulo de recuperação para 
aceder a espaços apertados.

 ■ Pegas duplas duráveis para maior vida útil do roquete.
 ■ Faces de contacto MAX BITE™ com design especial que evitam danificar a cabeça da porca ou 
parafuso.

 ■ Punho arredondado I-Beam para um manuseamento confortável.

FE
RR

AM
EN

TA
 M

AN
UA

L

NOVO

NOVO

NOVO

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen-

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Espuma com 15 chaves combinadas MAXBITE™ 
com roquete e articuladas 15 1 4932479829 4058546376239 377.30   

 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm      

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen-

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Espuma com 15 chaves combinadas MAXBITE™ 15 1 4932479827 4058546376215 169.70   
 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm      

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen-

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Espuma com 15 chaves combinadas MAXBITE™ 
com roquete 15 1 4932479828 4058546376222 279.20   

 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm      
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A MILWAUKEE® revoluciona o transporte, organização e armazenamento das máquinas 
para os diferentes profissionais com o novo Sistema de armazenamento PACKOUT™. 
Projetado para oferecer aos utilizadores a oportunidade de empilhar para o seu 
transporte uma ampla gama de caixas, malas HD-Box, bolsas de transporte,  
o que permite organizar e guardar numa grande variedade de configurações
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MAIS DE

100COMBINAÇÕES
POSSÍVEIS
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Conjunto 3 peças PACKOUT™

 ■ 1 x PACKOUT™ troley
 ■ 1 x mala de grandes dimensões PACKOUT™

 ■ 1 x caixa PACKOUT™

Conjunto básico PACKOUT™

 ■ 1 x Caixa com rodas PACKOUT™

 ■ 1 x Caixa organizadora PACKOUT™ de 2 gavetas
 ■ 1 x Organizador slim PACKOUT™

Caixa com rodas PACKOUT™

Carro com rodas PACKOUT™NOVO

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €

 Conjunto básico PACKOUT™ 3 1 4932479957 4058546377519 568.10   

 Conteúdo
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 1 x PACKOUT™ caixa com rodas, 1 x PACKOUT™ 
Mala 2, 1 x PACKOUT™ Mala 3 3 1 4932464244 4058546221898 442.80   
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Caixa com rodas PACKOUT™

 ■ Parte do sistema modular PACKOUT™

 ■ Construido com polimeros de alta resistência ao impacto para maior resistencia no ambiente da obra
 ■ 113kg de capacidade de peso
 ■ Punho de design industrial
 ■ Rodas de 23cm para qualquer tipo de solo
 ■ Proteção IP65 contra penetração de poeiras e liquidos
 ■ Cantos reforçados a metal
 ■ Travamento reforçado a metal
 ■ Bandeja interior
 ■ Local para instalação de  ONE-KEY™ TICK ™.

Carro com rodas PACKOUT™

 ■ 2 zonas PACKOUT™ integradas para armazenamento e transporte adicionais
 ■ Apoio integrado para ferramentas mais compridas, tais como níveis
 ■ 180kg de capacidade máxima
 ■ Rodas de 25cm
 ■ Bandeja inferior dobrável para fácil armazenamento
 ■ Parte do sistema de armazenamento modular PACKOUT™

 ■ Resistente ao impacto. Concebido para a máxima durabilidade
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 Descrição Dimensões (mm)

Quantidade 
por 

embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Carro com rodas 
PACKOUT™ 1200 x 510 x 290 1 1 4932472131 4058546325275 351.00   

 Descrição Dimensões 
(mm)

Quantidade por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Caixa com rodas PACKOUT™ 560 x 410 x 480 1 1 4932464078 4058546220235 223.60   
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Baú de ferramentas PACKOUT™

 ■ Pode empilhar até 2 conjuntos PACKOUT™

 ■ Rodas todo-o-terreno de 23 cm para facilitar a deslocação em terrenos acidentados.
 ■ A pega extensível suporta até 113kg.
 ■ A tampa isolada previne a entrada de resíduos e líquidos no interior do baú.
 ■ Capacidade de armazenamento extra para grandes ferramentas.
 ■ Fabricado com polímeros de alta resistência para maior durabilidade.
 ■ Parte do sistema modular PACKOUT™.

Base com rodas PACKOUT™

 ■ 113kg de máxima capacidade.
 ■ Rodas de alta resistência e durabilidade para se deslocar sem problems pela zona de trabalho.
 ■ Inclui travão central e 2 bloqueios laterais das rodas. para poder empilhar sem problemas e de forma 
conveniente qualquer caixa, bolsa ou organizador PACKOUT™.

 ■ Forma parte do sistema modular PACKOUT™.

Mala PACKOUT™

Caixa de ferramentas PACKOUT™ XL

NOVO

 Descrição Dimensões (mm)
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Base com rodas 
PACKOUT™ 610 x 480 x 190 1 1 4932471068 4058546286965 145.80   

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN  Tabela €   

 Baú de ferramentas PACKOUT™ 1 1 4932478161 4058546340940 361.80   
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Mala PACKOUT™

 ■ Parte do sistema modular PACKOUT™

 ■ Fabricado com polimeros de alta resistência para maior durabilidade
 ■ Proteção IP65 contra penetração de poeiras e liquidos.
 ■ Cantos protegidos com metal
 ■ Fechos reforçados em metal
 ■ Bandejas interiores para organização
 ■ Posição para colocar ONE-KEY™ TICK ™.
 ■ Alça superior reforçada com metal para facilitar o transporte (somente na caixa grande)

Caixa de ferramentas PACKOUT™ XL

 ■ Capacidade de armazenamento extra para ferramentas elétricas de grande volume, tais como 
serras de fita, rebarbadoras e martelos

 ■ 45 kg de capacidade de peso total
 ■ Parte do sistema de armazenamento modular PACKOUT™

 ■ Construído com polímeros resistentes ao impacto para durabilidade no local de trabalho
 ■ Classificação IP65 para resistir às condições mais exigentes do local de trabalho
 ■ Esquinas reforçadas com metal
 ■ Bandeja organizadora incluída para acessórios, ferramentas manuais ou baterias
 ■ Ponto de fixação para o ONE-KEY™ TICK™
FE
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NOVO

Descrição Dimensões (mm)
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Mala 2 PACKOUT™ 560 x 410 x 290 1 1 4932464079 4058546220242 156.60   

 Mala 3 PACKOUT™ 560 x 410 x 170 1 1 4932464080 4058546220259 116.60   

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Caixa de ferramentas PACKOUT™ XL 1 1 4932478162 4058546340957 199.80   
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Caixa organizadora PACKOUT™ de 3 gavetas

 ■ A caixa organizadora PACKOUT™ de 3 gavetas permite um acesso fácil às ferramentas, mesmo 
quando colocada na parte inferior de um conjunto PACKOUT™

 ■ Corrediças com rolamentos metálicos para uma capacidade de até 11 kg de peso por gaveta
 ■ Barra de segurança que impede a abertura indesejada das gavetas durante o transporte e permite a 
fixação com um cadeado

 ■ Conjunto divisor integrado, permitindo ao utilizador personalizar o interior de cada gaveta para uma 
organização à sua medida

 ■ Esquinas reforçadas com metal
 ■ Construída com polímeros resistentes ao impacto para uma maior durabilidade no local de trabalho
 ■ Parte do sistema modular PACKOUT™

Caixa organizadora PACKOUT™ de 2 gavetas

 ■ A caixa organizadora PACKOUT™ de 3 gavetas permite um acesso fácil às ferramentas, mesmo 
quando colocada na parte inferior de um conjunto PACKOUT™

 ■ Corrediças com rolamentos metálicos para uma capacidade de até 11 kg de peso por gaveta
 ■ Barra de segurança que impede a abertura indesejada das gavetas durante o transporte e permite a 
fixação com um cadeado

 ■ Conjunto divisor integrado, permitindo ao utilizador personalizar o interior de cada gaveta para uma 
organização à sua medida

 ■ Esquinas reforçadas com metal
 ■ Construída com polímeros resistentes ao impacto para uma maior durabilidade no local de trabalho
 ■ Parte do sistema modular PACKOUT™

Organizador PACKOUT™

Organizador compacto PACKOUT™

Organizador fino PACKOUT™

Organizador compacto fino PACKOUT™

NOVO

NOVO

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Caixa organizadora PACKOUT™ de 2 gavetas 1 1 4932472129 4058546325251 263.50   

 
Descrição

Quantidade 
por 

embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Caixa organizadora PACKOUT™ de 3 gavetas 1 1 4932472130 4058546325268 295.90   
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Organizador PACKOUT™

 ■ Parte do sistema modular PACKOUT™.
 ■ Fabricado com polimeros de alta resistência e tampa em policarbonato, para maior durabilidade.
 ■ No interior existem 10 caixas removiveis e empilhaveis que podem ser colocadas na obra para fácil 
acesso.

 ■ Proteção IP65 contra penetração de poeiras e liquidos.
 ■ Travamento das bandejas para evitar que o conteudo se misture durante o transporte.

Organizador compacto PACKOUT™

 ■ Parte do sistema modular PACKOUT™.
 ■ Fabricado com polimeros de alta resistência e tampa em policarbonato, para maior durabilidade.
 ■ No interior existem 5 caixas removiveis e empilhaveis que podem ser colocadas na obra para fácil 
acesso.

 ■ Proteção IP65 contra penetração de poeiras e liquidos.
 ■ Travamento das bandejas para evitar que o conteudo se misture durante o transporte.

Organizador fino PACKOUT™

 ■ Parte do sistema modular de armazenamento e transporte PACKOUT™

 ■ Fabricado com polimeros de alta resistência para maior durabilidade
 ■ Interior com 2 bandeja grande e 8 pequenas. Todas as bandejas possuem divisórias
 ■ Bandejas fixas que impedem que o conteudo se misture durante o transporte
 ■ Proteção IP65 contra penetração de poeiras e liquidos.

Organizador compacto fino PACKOUT™
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 ■ Parte do sistema modular de armazenamento e transporte PACKOUT™

 ■ Fabricado com polimeros de alta resistência para maior durabilidade
 ■ Interior com 1 bandeja grande e 4 pequenas. Todas as bandejas possuem divisórias
 ■ Bandejas fixas que impedem que o conteudo se misture durante o transporte
 ■ Proteção IP65 contra penetração de poeiras e liquidos.

 Descrição Dimensões (mm)
Quantidade 
encomen- 

dada

Quantidade 
por 

embalagem
Referência Código EAN Tabela €   

 Organizador fino Packout 250 x 380 x 65 1 1 4932471065 4058546286934 43.20   

 Descrição Dimensões (mm)
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Organizador fino Packout 500 x 380 x 65 1 1 4932471064 4058546286927 77.80   

 Descrição Dimensões (mm)
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Organizador compacto 
PACKOUT™ 250 x 380 x 120 1 1 4932464083 4058546220280 46.40   

 Descrição Dimensões (mm)
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Organizador PACKOUT™ 500 x 380 x 120 1 1 4932464082 4058546220273 89.60   
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Organizador de grande capacidade PACKOUT™

 ■ 50% mais alto que o organizador padrão PACKOUT™ - ideal para armazenar ferramentas, baterias, 
carregadores, acessórios e outros equipamentos

 ■ As divisórias permitem ao utilizador personalizar o armazenamento de acordo com as suas 
necessidades

 ■ 22 kg de capacidade de peso total
 ■ Parte do sistema de armazenamento modular PACKOUT™

 ■ Construído com polímeros resistentes ao impacto para uma maior durabilidade no local de trabalho
 ■ Classificação IP65 para resistir às condições mais exigentes do local de trabalho

Caixa multiusos PACKOUT™

 ■ Pode empilhar-se tanto vertical com horizontalmente
 ■ Capacidade até 22kg
 ■ Grande capacidade de armazenamento para todo o tipo de ferramentas
 ■ Podem empilhar-se outros produtos PACKOUT™ em cima da caixa
 ■ Parte integrante do sistema de armazenamento PACKOUT™

Caixa de ferramentas compacta PACKOUT™

Geleira rígida PACKOUT™

 Descrição Dimensões (mm)
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Caixa multiusos 
PACKOUT™ 450 x 390 x 250 1 1 4932471724 4058546296230 83.20   

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Organizador de grande capacidade PACKOUT™ 1 1 4932478625 4058546348182 114.50   

NOVO
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Caixa de ferramentas compacta PACKOUT™

 ■ Divisores ajustáveis: permite armazenar e organizar ferramentas de diferentes tamanhos
 ■ Espaço suficiente para armazenar serras circulares, rebarbadoras e berbequins
 ■ Suporta até 34kg de peso
 ■ Construído com polímeros resistentes a impactos
 ■ Proteção IP65 protege contra água e poeiras
 ■ Parte do sistema de armazenamento modular PACKOUT™

Geleira rígida PACKOUT™

 ■ O isolamento duplo premium mantém o frio até 30 horas
 ■ Proteção IP65 protege contra água e poeiras
 ■ Abridor de garrafas integrado
 ■ Bandeja removível para armazenamento separado de artigos pessoais. Mantém-nos separados do 
gelo/água

 ■ 15l de capacidade
 ■ Construído com polímeros resistentes a impactos
 ■ Parte do sistema de armazenamento PACKOUT™
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 Descrição Dimensões (mm)

Quantidade 
por 

embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 PACKOUT™ geleira rígida 411 x 254 x 330 1 1 4932471722 4058546296216 135.00   

 Descrição Dimensões (mm)
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Caixa de ferramentas 
compact PACKOUT™ 411 x 254 x 330 1 1 4932471723 4058546292232 113.40   
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Rack de montagem PACKOUT™

 ■ As calhas de fixação E-Track podem ser montadas na parede de um veículo, em salas ou garagens 
para uma máxima versatilidade

 ■ Desenhado para fácil montagem, ajuste de altura e remoção rápida das prateleiras
 ■ Cada prateleira suporta até 22kg de peso
 ■ Estrutura metálica reforçada
 ■ Fabricado com polímeros resistentes ao impacto
 ■ Parte do sistema modular PACKOUT™

Base fixa PACKOUT™

Base universal para carga superior PACKOUT™

Adaptador HD-Box para PACKOUT™

NOVO

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Kit rack de montagem PACKOUT™ (2 prateleiras + E-Track) 4 1 4932472127 4058546325237 240.80   

 Rack de montagem PACKOUT™ - prateleira individual 1 1 4932478711 4058546349042 95.00   

 Rack de montagem vertical E-track PACKOUT™ 50cm 2 1 4932478996 4058546362782 47.50   
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Base fixa PACKOUT™

 ■ Multiplas configurações e diferentes montagens.
 ■ Transforme o seu PACKOUT™ num sistema de armazenagem fixo.
 ■ Suporta até 45kg de peso no chão.
 ■ Suporta até 22kg de peso montado numa parede.
 ■ Forma parte do sistema modular PACKOUT™.
 ■ Estrutura fabricada com poliímeros resistêntes a impactos e reforçada com 2 barras metálicas laterais.

Base universal para carga superior PACKOUT™

 ■ Tampo em contraplacado marítimo fornece uma superfície lisa para trabalhos leves de montagem, 
desenho ou trabalho num computador ou tablet.

 ■ A superfície permite a fácil montagem de materiais no local de trabalho e a colocação de materiais 
no mesmo. Pode ser empilhada com outros produtos PACKOUT™.

 ■ 22kg de capacidade máxima.
 ■ Parte do sistema de armazenamento modular PACKOUT™

 ■ Resistente ao impacto. Concebida para a máxima durabilidade.

Adaptador HD-Box para PACKOUT™
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 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Adaptador para fixar caixas HD-Box em o sistema 
PACKOUT™ 1 1 4932464081 4058546220266 44.30   

 Descrição Dimensões (mm)
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 
Base universal 
para carga superior 
PACKOUT™

60 x 650 x 380 1 6 4932472128 4058546325244 95.00   

 Descrição Dimensões (mm)
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Base fixadora PACKOUT™ 600 x 470 x 030 1 6 4932471638 4058546295370 59.40   
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Espuma personalizável PACKOUT™

 ■ Espuma totalmente personalizável - permite transportar as suas ferramentas ou outros produtos de forma segura
 ■ Fabricadas em materiais resistêntes de elevada durabilidade
 ■ Permite o acesso rápido às ferramentas
 ■ A referência 4932471428 adata-se às 2 caixas PACKOUT™ (4932464080 e 4932464079).
 ■ A referência 4932471927 adapta-se à caixa com rodas PACKOUT™ (4932464078).

Inserções PACKOUT™

 ■ Divisores amovíveis para caixas e organizadores PACKOUT™

 ■ Ref: 4932478298: Bandeja amovível concebida para carro com rodas (4932464078) e caixa de 
ferramentas (4932464079) PACKOUT™

 ■ Ref: 4932478299. Conjunto de divisores concebidos para caber na caixa PACKOUT™ (4932464080)
 ■ Ref: 4932478300. Conjunto organizador concebido para organizador (4932464082) e organizador 
compacto (4932464083) PACKOUT™

 ■ Ref: 4932478301. Conjunto de organizador fino de gavetas (4932471064) e organizador fino 
compacto (4932471065) PACKOUT™

Bolsa PACKOUT™

Bolsa de transporte PACKOUT™

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   


Bandeja desmontável para caixa com rodas e mala 
PACKOUT™ 1 1 4932478298 4058546344757 11.90   

 Bandeja desmontável para caixa PACKOUT™ 4 1 4932478299 4058546344764 17.30   
 Organizador fino de gavetas PACKOUT™ 5 1 4932478301 4058546344788 10.80   
d Organizador de gavetas PACKOUT™ 5 1 4932478300 4058546344771 10.80   
e

Divisores para caixas organizadoras PACKOUT™ 
com 3 gavetas 8 1 4932479104 4058546368982 19.40   

f
Divisores para caixas organizadoras PACKOUT™ 
com 2 gavetas 8 1 4932479105 4058546368999 19.40   

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Espuma personalizável para malas PACKOUT™ 2 1 4932471428 4058546290566 21.60   

 Espuma personalizável para caixa com rodas 
PACKOUT™ 1 1 4932471927 4058546298265 59.40   

 Espuma para caixas organizadoras PACKOUT™ 
com gavetas 2 1 4932479157 4058546369514 23.80   
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Bolsa PACKOUT™

 ■ Parte do sistema modular PACKOUT™

 ■ Construção em tecido balistico 1680d
 ■ Base resistente a impactos
 ■ Fechos metálicos
 ■ Punho revestido a borracha para maior durabilidade

Bolsa de transporte PACKOUT™

 ■ Parte do sistema modular de armazenamento e transporte PACKOUT™

 ■ Construida com Nylon balistico 1680D e fechos metálicos para maior durabilidade
 ■ Fabricado com polimeros de alta resistência que protege da água e sujidade
 ■ Correia de ombro almofadada para um transporte mais confortável
 ■ Correia de ombro acolchoada e pegas laterais e superior para transporte.
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 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Bolsa Packout 15˝ / 38mm 1 1 4932471066 4058546286941 99.40   

 Bolsa Packout 20˝ / 50mm 1 1 4932471067 4058546286958 118.80   

 Descrição Dimensões (mm) Nº de bolsos Quantidade por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Bolsa PACKOUT™ 25cm 250 x 280 x 320 28 1 1 4932464084 4058546220297 102.60   

 Bolsa PACKOUT™ 40cm 250 x 400 x 320 31 1 1 4932464085 4058546220303 154.40   

 Bolsa PACKOUT™ 50cm 250 x 500 x 320 32 1 1 4932464086 4058546220310 166.30   
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Bolsa para técnicos PACKOUT™

 ■ Parte do sistema modular de armazenamento e transporte PACKOUT™

 ■ Construida com Nylon balistico 1680D para maior durabilidade
 ■ Fabricado com polimeros de alta resistência que protege da água e sujidade
 ■ 58 bolsos. Bolso com revestimento duro para proteção de equipamento elecrónicos
 ■ Protege e guarda de forma segura portáteis e tablets

Mochila PACKOUT™

 ■ Parte do sistema modular de armazenamento e transporte PACKOUT™

 ■ Construida com Nylon balistico 1680D e fechos metálicos para maior durabilidade
 ■ 48 bolsos. Bolso com revestimento duro para proteção de equipamento elecrónicos
 ■ Fabricado com polimeros de alta resistência que protege da água e sujidade e permite que a 
mochila se mantenha na vertical

 ■ Fita de fecho no peito e fitas adicionais para fixação adicional

Geleira PACKOUT™

 ■ Parte do sistema modular de armazenamento e transporte PACKOUT™

 ■ Fabricado com polimeros de alta resistência que protege da água e sujidade e permite que a 
mochila se mantenha na vertical

 ■ Isolamento extra que mantém a temperatura durante 24 horas
 ■ Junções à prova de fugas. Aprovadas para o transporte de alimentos
 ■ Correia de ombro para um transporte mais fácil

Mochila de Obra

Mochila

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Geleira de obra Packout 1 1 4932471132 4058546287603 95.00   

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Mochila Packout - 1pc 1 1 4932471131 4058546287597 167.40   

 Descrição Quantidade por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Bolsa Packout 1 1 4932471130 4058546287580 168.50   
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Mochila de Obra

 ■ Nylon balistico 1680D e acessórios em metal para maior durabilidade
 ■ Base rigida moldada permite à mochila manter-se direita e evita a penetração de água e sujidade
 ■ Fita de fecho no peito e fitas adicionais para fixação adicional
 ■ Arnês almofadado em construido em tecido respiravel que distribui o peso para maior conforto
 ■ 48 bolsos no total incluindo 2 bolsos grandes rígidos para proteger o equipamento dos impactos.
 ■ Clip de cinto em arame para reduzir danos na roupa

Mochila

 ■ Construção robusta, produzida em nylon balistico 1680D.
 ■ Corpo rigido permite que a mochila seja colocada na posição vertical e garante total proteção 
contra o meio ambiente.

 ■ Alças confortaveis para maior rentabilidade na obra.
 ■ Grande espaço de arrecadação - 35 bolsos no total.
 ■ Bolso frontal de fácil acesso para peças de grande dimensão. Bolso lateral para garrafa de água.
 ■ Parede vertical maximiza o espaço de arrecadação.
 ■ Bolsa para computador, permite guardar material electrónico e bens pessoais.
 ■ Argolas metálicas exteriores permitem fixar ferramentas.
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 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Mochila 1 1 48228200 045242333943 136.10   

Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

Mochila de obra 1 1 4932464833 4058546227784 146.90   
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Mochila de trabalho

 ■ Construção resistente para maior durabilidade, feita em nylon balistico 1680D
 ■ Alças almofadadas para maior conforto no transporte
 ■ Bolso protegido para computador/tablet ou bens pessoais
 ■ 18 bolsos para organizar as suas ferramentas

Mochila de perfil baixo

 ■ Construida com Nylon balistico 1680D e fechos metálicos para maior durabilidade
 ■ Base reforçada protege a mochila das condições mais duras
 ■ Fita de fecho no peito e fitas adicionais para fixação adicional
 ■ Arnês almofadado em construido em tecido respiravel que distribui o peso para maior conforto
 ■ 22 bolsos no total, incluindo um bolso para portátil ou tablet.

Geleira de obra

 ■ Construida com nylon balistico 1680D e fechos metálicos para maior durabilidade
 ■ Especialmente projetadas para resistir às mais exigentes condições da obra
 ■ Geleira com duplo isolamento e construção que impede a saída de liquidos
 ■ Clip de fixação com abre-cápsulas
 ■ Alsa de hombro com acessórios metálicos.
 ■ Bolso impermeável para equipamentos eletrónicos

Bolsa para eletricistas

Cinto multi-bolsos

Suspensórios

Cinto de trabalho

 
Descrição

Quantidade 
por 

embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Geleira de obra 1 1 4932464835 4058546227807 78.30   

 
Descrição

Quantidade 
por 

embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Mochila de perfil baixo 1 1 4932464834 4058546227791 132.80   

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Mochila de trabalho 1 1 4932464252 4058546221973 112.20   
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Bolsa para eletricistas

 ■ Construção robusta, produzida em nylon balistico 1680D.
 ■ Dupla costura, rebites mais fortes.
 ■ Pegas integradas permitem um transporte fácil.
 ■ Base rigida permite que a bolsa seja colocada na posição vertical mesmo quando está cheia.
 ■ Argolas exteriores permitem que seja fixado a um cinto.
 ■ Aneis em D montados centralmente, permitem fixar uma alça para o ombro.
 ■ Clip de fácil acesso para guardar fita métrica.

Cinto multi-bolsos

 ■ Construção robusta, produzida em nylon balistico 1680D.
 ■ Dupla costura, rebites mais fortes.
 ■ Suspensórios de 4 pontos distribui o peso para maior conforto.
 ■ Cinto confortavel para maior rentabilidade na obra.
 ■ Pegas integradas permitem um transporte fácil.
 ■ Ganchos metálicos permitem suspender ferramentas.

Suspensórios

 ■ Alças ajustáveis
 ■ Construídos em nylon balistico 1680D

Cinto de trabalho
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 ■ Nylon balistico 1680D e acessórios em metal para maior durabilidade
 ■ Até 152mm de comprimento para cinturas até 143mm

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Cinto de trabalho 1 1 48228140 045242358168 60.50   

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Suspensórios 1 1 48228145 045242358212 72.40   

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Cinto instaladores. 1 1 48228120 045242333974 189.00   

 Descrição
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Bolsa eletricistas 1 1 48228112 045242509157 65.90   
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Malas para transporte

Malas Heavy Duty

 ■ Malas fornecidas com fechos laterais e espuma interior.

NOTAS

 Tamanho HD Box Dimensões (mm)
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 1 475 x 358 x 132 1 1 4932453385 4002395146376 50.80   

 3 475 x 358 x 230 1 1 4932453386 4002395143634 60.50   

 HD Box Organiz. acess. 1 1 4932451545 4002395146581 72.10   

 HD Box Universal, com espuma interior 1 1 4932459751 4058546029234 62.20   

 HD Box Universal com logo FUEL e com espuma 
interior 1 1 4932459206 4002395287215 62.20   

 Fechos de substituição 2 1 4932373252 4002395347247 6.10   

 Adaptador para fixar caixas HD-Box em o sistema 
PACKOUT™ 1 1 4932464081 4058546220266 44.30   

 Descrição  Metal/plástico
Quantidade 

por 
embalagem

Quantidade 
encomen- 

dada
Referência Código EAN Tabela €   

 Mala para martelos K 900,K 950 Plástico 1 1 4931375502 4002395752881 83.80   

 Mala para roçadora WCE 30,WCS 45, 
DME 30,DME 45

MFE 1500, 
MFE 1305,MF 1900 Metal 1 1 4932383357 4002395357390 135.90   
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NOTAS
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NOTAS
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