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Carro de Ferramentas

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Inclui  177 artigos

✓ Duas rodas direcionais com travão

✓ Fechadura rebusta para segurança  

das gavetas

Utilizações
• Manutenção industrial;

• Produção de aço ou alumínio;

• Indústria automóvel.

PRODUTOS ASSOCIADOS
Chaves de fendas

Martelo

Luvas de segurança

Chave de bocas

Carro com 6 gavetas (3 pequenas + 2 média + 1 grande) para armazenamento de diferentes tipos de 

ferramenta.

As laterais têm duplo reforço para uma maior proteção das gavetas.

• Inclui 177 artigos;

• Fechadura robusta para segurança das gavetas;

• Gavetas com abertura total (100%) para um melhor acesso às ferramentas;

• Sistema "click" de abertura e fecho das gavetas;

• Gavetas com corrediças de esferas;

• Rodas de grande dimensão para facilitar a mobilidade;

• Duas rodas multidirecionais com travão;

• Capacidade para 3 tabuleiros;

• Dimensões interiores das gavetas;

 • (x3) 543 x 445 x 53mm

 • (x2) 543 x 445 x 118mm

 • (x1) 543 x 445 x 249mm

• Conteúdo;

• 11 chaves bocas 6-32mm

• 20 chaves combinadas

• 11 chaves de fenda

• 20 chaves de caixa 1/2" 10-32mm

• 28 chaves de caixa 1/4" 4-13mm

• 2 matelos

• 7 punções e cinzel

• 4 alicates e 1 alicate canalizador

• 2 chaves inglesas

• 9 chaves allen com bola 1,5-10mm

• 61 bits 1/4"

• 1 fita métrica 3metros

• 1 navalha

Descrição do Produto

Características

Malas de Ferramentas
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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Malas de Ferramentas

Embalagens e informação logística
Embalado individualmente

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte 


