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A ESCOLHA
DOS ESPECIALISTAS

Mala de Ferramentas Hercules

PRODUTOS ASSOCIADOS

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Impermeável e Resistente ao pó 

✓ Construção hermética

✓ Fechos em poliamida   
de alta resistência 

✓ Evita o risco de corrosão

✓ Espaço extra para acessórios nas 
tampas graças aos organizadores 
em policarbonato com 
separadores amovíveis

Máquinas elétricas

Extensão elétrica

Ferramenta manual

Escadas

Campos de Aplicação 
• Indústria em geral

• Manutenção

• Construção

A Mala de Ferramentas Hercules é um sistema de arrumação modular composto por várias malas que se 

encaixam formando um sistema integrado e único de arrumação de fácil conexão entre malas.

Produzido em ABS extremamente resistente suporta cargas até 50kg e impactos até 3Kg sem danificar os fechos 

e sistemas de bloqueio.

Inclui um sistema de fechos que bloqueia as várias malas de ferramenta tornando-as num sistema de arrumação 

único. O sistema de arrumação ideal para manter a ferramenta organizada em oficina e de fácil transporte para 

a obra. Caixa com divisória permite um armazenamento de acessórios ou máquinas de grande dimensão e ao 

mesmo tempo integrá-la no sistema de arrumação modular.

• Produzido em ABS super resistente

• Resistente a impactos até 3Kg

• Suporta cargas até 50kg

• Mala 130 inclui 16 caixas divisórias

• Mala Hercules 200 com interior reforçado e totalmente ajustado para evitar mistura do conteúdo das divisórias

• 2 Organizadores com divisórias no topo de cada mala para maior arrumação

• Mala Hercules 200 com duas pegas (frontal e no topo) para mais fácil transporte

• Mala de Ferramentas 765 com pega telescópica que rebate para um acesso rápido e fácil ao seu interior 

e duas rodas de grande dimensão

• Fechos em poliamida de alta resistência

• Disponível em quatro dimensões

• Hermeticamente isolada garante uma estanquicidade total contra a chuva e humidade

• Caixas divisórias disponíveis como acessório vendidos em separado (com 95mm e 145mm de altura)

Descrição do Produto

Características

MALA DE FERRAMENTAS HERCULES 130 / 200 / 350 / 450

MALA DE FERRAMENTAS HERCULES 765

CAIXA PARA MALA HERCULES 200

CAIXA COM DIVISÓRIA PARA MALA HERCULES 250

GRANDE
RESISTÊNCIA

CAPACIDADE 
MÁXIMA

EXCELENTE
DURABILIDADE

À PROVA DE
ÁGUA E PÓ

ULTRA
FORTE

FÁCIL
DESLOCAÇÃO

GRANDE
RESISTÊNCIA

CAPACIDADE 
MÁXIMA

EXCELENTE
DURABILIDADE

À PROVA DE
ÁGUA E PÓ

BORRACHABORRACHA
RUBBERRUBBER

ULTRA
FORTE

GRANDE
RESISTÊNCIA

EXCELENTE
DURABILIDADE

ULTRA
FORTE

GRANDE
RESISTÊNCIA

EXCELENTE
DURABILIDADE

À PROVA DE
ÁGUA E PÓ

ULTRA
FORTE

HERCULES 200

HERCULES 350

HERCULES 450

HERCULES 765

CAIXA COM 
DIVISÓRIA 
PARA MALA 
HERCULES 250

CAIXAS PARA 
MALA HERCULES 
200
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HERCULES 130
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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.

A ESCOLHA
DOS ESPECIALISTAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DIMENSÕES
CAPACIDADE 

(Lts)

000011003009 Mala de Ferramentas Hércules 130 PECOL 585 x 385 x 131 13,5

000011003000   Mala de Ferramentas Hercules 200 PECOL 585 x 385 x 190 15,4

000011003001 Mala de Ferramentas Hercules 350 PECOL 585 x 385 x 320 38

000011003002 Mala de Ferramentas Hercules 450 PECOL 585 x 385 x 420 52

000011003003 Mala de Ferramentas Hercules 765 com pega telescópica PECOL 585 x 438 x 765 50

000011003004 Caixas 150x115x100 para Mala Hercules 200 PECOL 150x115x100 -

000011003005 Caixas 150x70x100 para Mala Hercules 200 PECOL 150x70x100 -

000011003006 Caixa com divisória para Mala Hercules 250 PECOL 585 x 385 x 237 28

Embalagens e informação logística
As quantidades estão identificadas nas tabelas abaixo. 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.

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

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

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

HERCULES 200

585 [C] x 385 [L] x 190 [A] [mm]

519 [C] x 305 [L] x 97 [A] [mm]

679 [mm]

15,4 LL

Dados técnicos

LEGENDA: 

C — Comprimento da mala; L — Largura da mala; A — Altura da mala.

585 [C] x 385 [L] x 320 [A] [mm]

519 [C] x 305 [L] x 245 [A] [mm]

722 [mm]

38 LL

HERCULES 350

585 [C] x 385 [L] x 420 [A] [mm]

519 [C] x 305 [L] x 331 [A] [mm]

767 [mm]

52 LL

HERCULES 450

585 [C] x 438 [L] x 765 [A] [mm]

585 [C] x 385 [L] x 237 [A] [mm]

150 [C] x 115 [L] x 100 [A] [mm]

1z50 [C] x 70 [L] x 100 [A] [mm]

440 [C] x 260 [L] x 330 [A] [mm]

685 [mm]

50 LL

HERCULES 765

CAIXA COM DIVISÓRIA 
PARA MALA HERCULES 250

CAIXA PARA MALA 
HERCULES 200
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HERCULES 130

585 [C] x 385 [L] x 131 [A] [mm]

506 [C] x 311 [L] x 95 [A] [mm]

570 [mm]

13,5 LL

28 LL



Ferramenta Manual 003

A ESCOLHA
DOS ESPECIALISTAS

Troley de Ferramentas Hercules 320
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Campos de Aplicação 
• Ideal para transportar ferramenta elétrica de grande dimensão

• Manter informação da mala hercules

O Troley ferramentas Hercules 320 é da família de artigo do conjunto de arrumação modular composto por 

várias malas que se encaixam formando um sistema integrado e único de arrumação de fácil conexão entre 

malas.

Produzido em ABS extremamente resistente suporta cargas até 50kg e impactos até 3Kg sem danificar os fechos 

e sistemas de bloqueio.

Inclui um sistema de fechos que bloqueia as várias malas de ferramenta tornando-as num sistema de arrumação 

único. O sistema de arrumação ideal para manter a ferramenta organizada em oficina e de fácil transporte para a 

obra. Caixa com divisória permite um armazenamento de acessórios ou máquinas de grande dimensão.

• Produzido em ABS super resistente

• Resistente a impactos até 3Kg

• Suporta cargas até 50kg

• Pega telescópica 

• Impermeável e Resistente ao pó (construção hermética)

• Fechos em poliamida de alta resistência 

• Rodas de grandes dimensões para ultrapassar facilmente obstáculos

Descrição do Produto

Características

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Impermeável e Resistente ao pó 

✓ Construção hermética

✓ Fechos em poliamida   
de alta resistência 

✓ Evita o risco de corrosão

PRODUTOS ASSOCIADOS
Máquinas elétricas

Extensão elétrica

Ferramenta manual

Escadas

FÁCIL
DESLOCAÇÃO

GRANDE
RESISTÊNCIA

CAPACIDADE 
MÁXIMA

EXCELENTE
DURABILIDADE

À PROVA DE
ÁGUA E PÓ

BORRACHABORRACHA
RUBBERRUBBER

ULTRA
FORTE
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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.

A ESCOLHA
DOS ESPECIALISTAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DIMENSÕES
CAPACIDADE 

(lts)

000011003013 Troley de Ferramentas Hércules 320 PECOL 793 x 385 x 322 50

Embalagens e informação logística
As quantidades estão identificadas nas tabelas abaixo. 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.

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

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

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