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PAGAMENTO/FORNECIMENTO
Com exceção de conjuntos, kits ou jogos os valores contidos nessa revista são para cada unidade. Os preços mencionados são para
pagamento à vista ou faturamento mínimo de R$ 500,00 para 28 ddl. Crédito sujeito a aprovação. À prazo em 5 vezes, sendo entrada
28/56/84/112 ddl. Entrega CIF Grande São Paulo. Outras localidades sob consulta. Condições válidas somente para os produtos
constantes neste tablóide, salvo sob erro de impressão. Ofertas Válidas até 15/Julho 2015 ou enquanto durarem nossos estoques.

QUALIDADE POR EXCELÊNCIA
As soluções mais completas e a melhor qualidade você
encontra aqui! Uma empresa que acompanha as mudanças
do mercado e os avanços trazidos pela tecnologia. Assim
tem sido a atuação da Carlsons Produtos Industriais
desde a sua fundação, há mais de 70 anos. Com isso, temos
oferecido aos nossos clientes as soluções mais eficientes no
que diz respeito a produtos industriais com o mais elevado
padrão de qualidade, pois trabalhamos com as marcas de
maior credibilidade do mercado internacional. Entendemos
que devemos oferecer aos nossos clientes, além de produtos
de qualidade excepcional, um atendimento extremamente
qualificado, com abordagem técnica e instrutiva, além de
suporte técnico especializado. Visamos à compreensão
dos problemas de nossos clientes para então propormos a
solução ideal, garantindo a melhor relação custo benefício
e a satisfação total do cliente. Pensando em contribuir com o
seu sucesso, criamos a Revista de Lançamentos e Promoções SI
(Suprimentos Industriais), que proporciona praticidade e o fácil
acesso às melhores soluções em ferramentas e equipamentos
industriais existentes no mercado. Nesta edição, você
encontrará matérias técnicas, preços e condições especiais
de pagamento, lançamentos, entre outras novidades. Na

Revista de Lançamentos e Promoções SI você poderá ter acesso
à parte de nossa linha de produtos, sempre com entrega rápida
e um atendimento eficaz, pois este é o nosso foco e por isso
nos tornamos tão especiais.Entre em contato conosco, agende
uma visita ou venha conhecer nosso show room. Temos amplo
estacionamento, produtos em exposição e toda a expertise
técnica de quem há mais de 6 décadas trabalha em estreita
parceria com as principais indústrias do país e do mundo.
Estamos prontos para recebê-lo, ou se preferir, você ainda pode
efetuar suas compras pela nossa loja virtual!

SHOW ROOM

TRABALHAMOS COM AS MELHORES MARCAS DO MERCADO

®

MATRIZ - São Paulo
Av. Rio Branco, 940
São Paulo - SP
CEP 01206-001
(11) 3351-5000
vendas@carlsons.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SP
Al. Barão de Piracicaba, 139
São Paulo - SP
CEP 01206-010
(11) 3351-5090
vendas@carlsons.com.br

FILIAL - MG

FILIAL - PR/SC

Av. dos Engenheiros, 431 Sl. 506
Belo Horizonte - MG
CEP 30840-563
(31) 2391-0070
vendas.mg@carlsons.com.br

Rua Tibagi, 576 Cj. 705
Curitiba - PR
CEP 80060-110
(41) 3276-3625
curitiba@carlsons.com.br

FILIAL - Caxias do Sul
Rua Angelo Chiarello, 2811
Cj. 403 - Caxias do Sul - RS
CEP 95032-460
(54) 3419-9478
vendas.sul@carlsons.com.br

FILIAL ABCD - Diadema (Logística)
Rua Solimões, 251 - Capanário
Diadema - SP
CEP 09930-570
(11) 4341-5414
vendas@carlsons.com.br
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Distribuidor oficial Enerpac no
Brasil, a CARLSONS distribui a mais
completa família de produtos de alta
força, tornando seu trabalho mais
produtivo, seguro e fácil de executar.
Contamos
com
colaboradores
com décadas de experiência em
hidráulicos e com a versatilidade
de outras tecnologias geradoras de
força para fornecer a mais extensa
linha de ferramentas e acessórios
confiáveis. A linha completa de
produtos Enerpac fornece soluções
inovadoras e efetivas em todas as
aplicações industriais.

BOMBAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO
• Motor pneumático de alumínio fundido de grande eficiência, para maior produtividade
• Conjunto do motor pneumático de fácil manutenção
• Reservatório reforçado para aplicações em ambientes difíceis
• Projeto robusto, de uma só peça, da nova geração do pistão economizador de ar reduz
o consumo de ar e os custos de operação
• Conexão de retorno para o reservatório para uso em aplicações com válvulas de
comando à distância
• Silenciosa – somente 76 dBA com baixo consumo de ar de 12 pés3/min
• Faixa de Pressão de Ar: 2,8 a 8,8 bar, permite que a bomba dê partida sob pressão
extremamente baixa

Modelo: PATG-1105N
Código: 65222

CONSULTE

BOMBA MANUAL 2 VELOCIDADES DE CONSTRUÇÃO LEVE
• Projeto compacto e leve
• Reservatório durável de resina com fibra e base de alumínio revestida com nylon para
máxima resistência à corrosão
• Operação de duas velocidades na maioria dos modelos reduz a quantidade de bombadas
em até 78% com relação às bombas de uma velocidade
• Pouco esforço na alavanca para reduzir a fadiga do operador
• Válvula de 4 vias incorporada na P-842 para acionamento de cilindros de dupla ação
• Trava na alavanca e construção leve para facilidade no transporte
• Grande capacidade de óleo para acionar ampla variedade de cilindros ou ferramentas
• Alavanca de fibra de vidro, não condutora, para segurança do operador
• Válvula de alívio de pressão interna para proteção contra sobrecarga

Modelo: P-392
Código: 61868

R$ 1.790,00

www.carlsons.com.br/supri
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BOMBAS ELÉTRICAS ECONÔMICAS - SÉRIE PU
• Projeto de construção leve e compacto, 11,8 a 18,6 quilos
• Duas velocidades de operação reduzem o tempo dos ciclos para maior produtividade
• Motor universal de 230 VCA, 50/60, funciona com voltagem tão baixa como 60 volts
• Controle remoto de 24 VCC, com 3 metros de comprimento para segurança do operador
• Carcaça moldada de alta resistência, com alça incorporada, protege o motor de contaminação e
danos
Capacidade do Reservatório: 1,9 a 3,8 litros
Vazão na Pressão Nominal: 0,32 litro/min.
Tamanho do Motor: 0,5 CV
Pressão Máxima de Trabalho: 700 bar (10.000 psi)

Modelo: PUJ120E
Código: 65159

CONSULTE

BOMBA ELÉTRICA ZE PARA TORQUÍMETROS
Projeto com características de grande eficiência das bombas Z-Class; maior vazão do óleo no bypass de alta pressão, temperatura de trabalho mais baixa, exigindo 18% menos de corrente elétrica,
quando comparadas com outras bombas
• Motor elétrico embutido, resfriado por ventilador industrial integrado
oferece maior vida útil e Suporta rudes ambientes industriais
• Controle de baixa voltagem oferece segurança adicional para o
operador.
Modelo: ZE4420SG
• O LCD apresenta um mostrador de pressão e uma quantidade de
Código: 41420
diagnósticos e possibilidades de leitura.
• Dispositivo automático oferece ciclos em operação contínua do
CONSULTE
torquímetros, desde que o botão de avanço esteja pressionado.

BOMBAS ELÉTRICAS ZU
Capacidade do Reservatório: 4-40 litros
Vazão na Pressão Nominal: 1,0 litro/min.
Tamanho do Motor: 1,7 CV
Pressão Máxima de Trabalho: 700 bar (10.000 psi)
• Projeto com características de grande eficiência das bombas Z-Class;
maior vazão do óleo no by-pass de alta pressão, temperatura de
trabalho mais baixa, exigindo 18% menos de corrente elétrica, quando
comparadas com outras bombas
Modelo: ZU4208TI-Q
• Poderoso motor elétrico universal de 1,25 kW oferece a melhor
Código: 59775
relação potência-peso e excelentes características de trabalho
com
baixa voltagem
CONSULTE
• Carcaça para serviços pesados, fabricada a partir de materiais
compostos de alta resistência, protege o motor e os eletrônicos, incorpora
uma alça ergonômica não condutora, para facilitar o transporte

BOMBAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO
• Projeto ergonômico para menos fadiga do operador
• Vazão de óleo variável & medição correta para controle preciso
• Mais vazão de óleo para maior produtividade
• Sistema hidráulico confinado evita contaminação e permite a
utilização da bomba em qualquer posição
• Função de trava do pedal para a posição de retorno
• Aparafusamento no solo para segurança ATEX contra explosão
• Válvula com ajuste externo de pressão
Capacidade do Reservatório: 1,0 - 2,0 litros
Vazão na Pressão Nominal: 0,25 litro/min
Consumo de Ar: 283 - 991 litro/min
Pressão Máxima de Trabalho: 700 bar (10.000 psi)

Modelo: XA-11
Código: 59380

R$ 3.800,00

www.carlsons.com.br/supri
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CILINDRO HIDRÁULICO COM HASTE VAZADA
Projeto de haste vazada permite ambos os esforços, empurrar e puxar
• Simples ação, retorno por mola
• Tubo central flutuante niquelado nos modelos acima de 20 toneladas aumentam a vida do produto
• Acabamento com esmalte cozido para maior resistência à corrosão
• Roscas no colarinho para facilitar a fixação
• RCH-120 inclui engate rápido AR-630 e tem entrada de 1/4 NPTF
• RCH-121 e RCH-1211 têm redução FZ-1630 e engate rápido AR-630, todos os outros modelos
possuem engate rápido CR-400
Capacidade 13 - 95 ton
Curso 8 - 155 mm
Diâmetro do Furo Central 19,6 - 79,0 mm
Pressão Máxima de Trabalho 700 bar (10.000 psi)

CONSULTE!

CONJUNTOS DE BOMBA E CILINDRO DE SIMPLES AÇÃO
•
•
•
•

Modelo: SCL-502H
Código: 66151

R$ 7.682,00
O CONJUNTO

A Maneira mais Simples e Rápida para Começar Imediatamente o Trabalho
Perfeita compatibilidade dos componentes individuais
O conjunto inclui mangueira de segurança de 1, 8 m e manômetro calibrado com adaptador
Todas as bombas manuais destes conjuntos são de duas velocidades

Capacidade 5 a 100 toneladas
Curso 38 a 362 mm
Pressão Máxima de Trabalho 700 bar (10.000 psi)

SEPARADORES DE FLANGES
TIPO GARRA

CORTADOR HIDRAULICO DE PORCAS
Projeto compacto e ergonômico, fácil de usar.
Projeto único de cabeça em ângulo permite o
encaixe total na porca.
Cilindro de simples ação, retorno por mola
Lâminas de corte para serviços pesados podem
ser afiadas.
Aplicações incluem manutenção de caminhões,
serviços em tubulações, limpeza de tanques,
indústria petroquímica, montagem de estruturas
de aço e mineração.
Capacidade: 10 Toneladas.
Faixa sextavada: 19 a 24 mm.
Tamanho do parafuso: m12 a m 16.

Modelo: NC 1624
Código: 50314

CONSULTE

www.carlsons.com.br/supri

Modelo: FSH-14
Código: 42239

CONSULTE

Necessidade de pequeno espaço, apenas 6 mm para acesso. Projeto
de garras com degraus: cada degrau pode abrir sob carga total.
Poucas partes móveis para durabilidade e pouca manutenção. Calço
de segurança SB-1 e chave catraca SW-22 incluídos com FSM-8.
Calço de segurança e cilindro Enerpac RC-102 incluídos com FSH-14.

|
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LANÇAMENTOS
EQUIPAMENTO HIDRÁULICO
PARA ACIONAMENTO DE CABEÇOTES
LEC-44X - Para acionamento de 6 diferentes modelos de cabeçote,
com troca rápida e segura.
Peso - 7Kg (com bateria sem cabeçotes)
Força de compressão- 12,7Ton (125kN)
Pressão de trabalho 700Bar (10.000Psi)
Bateria de Li-ion, 14,4V (acompanha 1 peça)
Carregador - 220V (acompanha 1 carregador)
Estojo plastico para transporte

CABEÇOTE PRENSA TERMINAL

CABEÇOTE CORTA CABOS

44AT-Hex - Para compressão de terminais nas

44AT-SC40 - Para utilização

bitolas de 10 a 400mm², para utilização no
equipamento LEC-44X.
Força de compressão 12Ton
Matrizes intercabiaveis (vendidas separadamente).

no equipamento LEC-44X.
Corta cabos de cobre nas
bitolas de até 44mm, e
alumínio com e sem alma
de aço até 40mm.
Força de corte 12Ton

PRENSA
TERMINAL
HIDRÁULICA
MANUAL
Modelo: HYCP-2612
Código: 73526

R$ 5.900,00

CORTADOR
HIDRÁULICO
A BATERIA

PRENSA
TERMINAL
HIDRÁULICA
A BATERIA

HYCP-2612 - Para compressão de terminais nas

LEC-32 - Para compressão de terminais nas

bitolas de 10 a 400mm².
Peso - 6,7Kg
Pressão de trabalho - 700Bar (10.000Psi)
Força de compressão - 12,7Ton ( 125kN)
abertura do cabeçote - 26mm
Cabeçote rotativo - 180°
Dois estágios de compressão
Matrizes intercabiaveis (vendidas separadamente)
Estojo plastico para transporte.

bitolas de 10 a 400mm².
Abertura do cabeçote - 32mm
Pressão de trabalho 700Bar (10.000Psi)
Força de compressão - 12,7Ton (125kN)
Peso com bateria - 7Kg
Bateria Li-ion - 14,4V (acompanha 1 peça)
Carregador 220V ( acompanha 1 peça)
Estojo plastico para transporte
Matrizes intercabiaveis (vendidas separadamente)

LEC-54AC - Tipo cremalheira, para corte de
cabos de cobre ou aluminio sem alma de aço
nas bitolas de até 54mm.
Peso com bateria - 3,4Kg
Bateria Li-ion 14,4V (acompanha 1 peça)
Carregador 220V (acompanha 1 peça)
Estojo plastico para transporte.

www.carlsons.com.br/supri
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TALHAS ELÉTRICAS DE CORRENTE
Capacidade: de 0,125 a 5 toneladas (125 a 5.000kg)
OPERAÇÃO SUAVE E SILENCIOSA - A combinação de engrenagem helicoidal e engrenagem de dentes retos garante

movimentação suave e operação silenciosa e confiável. Uma guia flutuante de corrente leva com precisão
uma corrente para uma roda porta-corrente de 5 receptáculos, acionada pelo motor. Esse sistema garante uma
operação suave e sem emperramentos.

DURABILIDADE - As correntes de carga das talhas Quantum são elaboradas com precisão de aço-liga, com
superfícies temperadas externamente e zincadas. O processo de zincagem, patenteado pela Ingersoll Rand,
resiste à corrosão melhor do que qualquer outro processo-padrão existente para correntes de carga.

CONFIABILIDADE - Com um alto torque inicial, os motores de talhas Quantum estão totalmente encapsulados
por uma gaiola não ventilada. A classificação H4 permite 300 partidas e 30 minutos de uso em uma hora.
O Isolamento Classe F prevê um aquecimento de 145ºC em um fator de serviço 1.0 em comparação à mais
comumente encontrada Classe de Isolamento B, de 120ºC de aquecimento.

SEGURANÇA - Um motor de corrente alternada (CA) de alta perfeição, com freios do motor com discos de aço.

O empilhamento múltiplo desses discos aumenta consideravelmente a área de frenagem, reduzindo seu desgaste
e aumentando sua vida útil. Os freios das talhas Quantum são garantidos até o fim da vida útil da talha toda. O
desembraio de sobrecarga é ajustado de modo a evitar cargas a 150% da capacidade nominal.

Código: 69730
Modelo: CH

CONSULTE

TALHA PNEUMÁTICA DE CORRENTE DE ELO CLK
Com uma construção mais leve e resistente a impactos, as talhas de alavanca e corrente oferecem maior
durabilidade, confiabilidade e segurança. A Série Silver atende ou excede a todas as exigências regionais de
segurança, além de possuir certificação CE.O sistema interno de engrenagens é projetado para um trabalho
suave exigindo o mínimo de esforço do operador. Esta série possui corrente galvanizada ou niquelada que
garante proteção contra corrosão, além de ter um coeficiente de elasticidade que minimiza a possibilidade
de quebra de corrente.

Código: 54872
Modelo: CL250K -2C10-C6

R$ 7.500,00

www.carlsons.com.br/supri
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TALHA MANUAL YALELIFT 360

TALHA MANUAL DE CORRENTE

Talha manual com sistema de comando giratório a 360°, permite
manobras em todos os ângulos. Este novo sistema patenteado,
assegura que o operador durante a manobra, esteja seguro
contra acidentes com a carga.

Oferece fácil manutenção e inspeção. Elevação de diversos materiais e peças.
Utilizada na Indústria, Construção Civil, Refinarias, Fundições e Caldeirarias.

Código

Modelo

Capacidade

Marca

Preço

57314

SMB0102018V

1 Ton - 6mts

Ingersoll Rand

R$ 878,55

57313

SMB010-10-8VA

1 Ton - 3mts

Ingersoll Rand

R$ 690,00

69420

HSZ-1

1 Ton. - 5mts

CM Columbus Mckinnon

R$ 575,00

26557

1205-NT

1 Ton. - 5mts

Berg-Steel

R$ 929,00

69432

HSZ-3

3 Ton - 5mts

CM Columbus Mckinnon

R$ 999,00

Código

Modelo

Capacidade

Marca

Preço

51680

YL 1000

1 Ton - 3mts

CM Columbus Mckinnon

R$ 745,00

51675

YL 3000

3 Ton - 5mts

CM Columbus Mckinnon

R$ 1490,00

www.carlsons.com.br/supri
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TALHA MANUAL DE ALAVANCA
Oferece fácil manutenção e inspeção, ótimo desempenho,
durabilidade para elevação e arraste de cargas.

Código
57306
51654

Modelo

Capacidade

Marca

Preço

SLB150-5-A

750kg - 1,5mts

Ingersoll Rand

R$ 910,00

S653-B 1500/1 1500kg - 1,5mts CM Columbus Mckinnon

26593

750 E

1500kg - 1,5mts

GUINCHO MANUAL DE ALAVANCA
Robusto, ideal para movimentação/arraste de cargas sobre grandes distâncias.

Código

Modelo

Capacidade

Marca

Preço

24531

BST-GA 1600

1600kg - 20mts

Berg-Steel

R$ 2.200,00

47475

86ZNL-32

3200kg - 20mts

CM Columbus Mckinnon

R$ 1.890,00

23351

86ZNL-54

5400kg - 20mts

CM Columbus Mckinnon

R$ 5.279,00

BALANCIM MECÂNICO SÉRIE BLD

Código

Modelo

Capacidades

Preço

62987
55950

BLD1

Cap 0.4 a 1.1 Kg, Peso 06Kg

R$ 123,87

BLD2

Cap 0.9 a 1.8 Kgs, Peso 0.6 Kg

R$ 140,05

52015

BLD3

Cap 1.8 a 2.7 Kgs, Peso 0,7Kg

R$ 138,72

www.carlsons.com.br/supri

RODAS E RODÍZIOS

|

11 3351-5000

Berg-Steel

R$ 690,00
R$ 810,00

ORGANIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO
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CARROS PARA FERRAMENTAS
1580 - Carro resistente, soldado e produzido com chapa de aço
reforçado. Os cantos e bordas são arredondados. A estrutura é pintada
na cor azul padrão Gedore. A capacidade de carga da gaveta é de
30 kg. As dimensões das gavetas são: 480 mm (comprimento), 325
mm (largura) e 45 mm (altura). O 1580 possui dupla cortina metálica
e fechadura central que permite o uso de cadeado. Possui um amplo
depósito abaixo das gavetas. Acompanha um kit puxador. Medida
padrão externa(largura x comprimento x altura): 500/850* x 630 x
900. Capacidade de carga estática: 300 kg

3000 - Carro equipado com um amplo e variado mix de ferramentas
profissionais com a reconhecida qualidade Gedore. Medida padrão
externa (largura x comprimento x altura): 490/850* x 670 x 920.
Capacidade de carga estática: 300 Kg

Modelo: 1580
Código: 31079

Modelo: 3000
Código: 40345

R$ 1.100,00

R$ 2.529,74

ARMÁRIO GRANDE

ARMÁRIO DE PAREDE

Comprimento: 1200 mm
Largura: 500 mm
Altura: 1740 mm
Portas de aço
5 prateleira (capacidade: 60kg cada)
4 pés niveladores

Comprimento: 650 mm
Largura: 230 mm
Altura: 980 mm
Portas de aço
4 Gavetas
Divisórias internas
1 Prateleira fixa

Modelo: AM-11
Código: 73807

Modelo: AM-2
Código: 73809

R$ 2.550,09

R$ 706,73

ARMÁRIOS ROUPEIRO
GRANDE COM
2 E 4 PORTAS
Comprimento: 404 mm
Largura: 500 mm
Altura: 1850 mm
2 e 4 portas de aço
4 pés niveladores

BANCADA MODULAR
COMPOSIÇÃO: 1600MN2+5+2
Comprimento: 1600 mm
Largura: 730 mm
Altura: 895 mm
Tampo em compensado naval
envernizado de 45 mm

Modelo: AM-61
Código: 73810

Modelo: KB217
Código: 73800

R$ 2.750,00

+

R$ 990,00

PRODUTOS TAMBÉM DISPONÍVEIS NAS CORES
www.carlsons.com.br/supri
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CARRO OFICINA/ MANUTENÇAO
Comprimento: 800 mm - Largura: 450 mm - Altura: 860 mm
Capacidade: 350 kg

KCR-54

KTP-58
2 gavetas modelo A
1 gaveta modelo B
1 divisória para gaveta DPG-3
Portas de aço
Rodas: 2 fixas
2 giratórias: 4” (uma com freio)

4 gavetas modelo B
1 gaveta modelo C
1 divisória para gaveta DPG-7
1 prateleira
Rodas: 2 fixas - 2 giratórias: 4”
(uma com freio)

Modelo: KTP-58
Código: 73815

Modelo: KCR-54
Código: 50049

R$ 1.450,00

R$ 1.350,00

BANCADA MÓVEL
Comprimento: 850 mm
Largura: 530 mm
Altura: 880 mm
Tampo Compensado Naval de 25mm
5 gavetas - 1 divisória para gaveta DPG-7
1 porta com abertura para direita - 1 prateleira
Rodas: 2 fixas - 2 giratórias de 4” (uma com freio)

Modelo: KCR-25
Código: 73813

R$ 1.450,00

CAIXAS PARA FERRAMENTAS COM RODAS
Comprimento: 605 mm
Largura: 200 mm
Altura: 390 mm
5 gavetas
Puxador retrátil
Rodas: 2 fixas de 2”

Modelo: KX100LM
Código: 73805

R$ 125,00

CARRO PLATAFORMA
Comprimento: 1500 mm - Largura: 800 mm
Altura: 432 mm - Capacidade: 400 kg - Tampo em madeira OSB de 20 mm
Rodas pneumáticas (RM-8A)

Modelo: KTP-53
Código: 73823

R$ 845,00

PRODUTOS TAMBÉM DISPONÍVEIS NAS CORES
www.carlsons.com.br/supri
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Pintura

EQUIPAMENTOS PARA PINTURA E TRANSFERÊNCIA

BOMBAS MODELO MERKUR
TECNOLOGIA E RENDIMENTO SUPERIOR
Com tecnologia avançada e rendimento superior, os novos conjuntos MERKUR demonstraram um
rendimento e duração superior as outras bombas em sua classe.
Com mais modelos e configurações para escolher, você encontrará a pressão e fluxo exato para
todas as suas aplicações de acabamento.

ECONOMIZE TEMPO!
Tecnologia mais avançada do mercado e baixo consumo de ar para uma maior eficácia;
Baixo nível de ruído em funcionamento; Acesso externo da válvula permite fácil manutenção e
substituição em linha, reduzindo o tempo ocioso de produção no painel de controle do usuário;.
Controle de ar na altura do usuário; Fácil remoção para inspeção e manutenção;

ALTERE AS CORES DE FORMA RÁPIDA!
Fácil limpeza – permite alterar as cores de forma rápida, reduzindo o uso de solventes;
Manutenção reforçada com menos peças e menor custo de propriedade; Proteção de fuga fácil
de operar, onde poderá verificar o ciclo de limite de velocidade.

PROGRAMA “UPGRADE”
DE PISTOLA ELETROSTÁTICA PRO XP
A nova linha de pistolas eletrostáticas GRACO PRO XP garante excelente qualidade
de acabamento por meio de pistolas menores, mais leves e mais inteligentes.
A CARLSONS e GRACO se uniram em 2013 para oferecer uma solução inteligente e ergonômica
para sua aplicação de pintura. A nova família de pistolas PRO XP oferece uma eficiência
excepcional de transferência, sem sacrificar agilidade ou facilidade de manejo. Nós assumimos o
compromisso de ajudá-lo a se atualizar para as últimas e mais eficientes tecnologias disponíveis.

EXPERIÊNCIA

•

INTEGRIDADE

•

ALTOS PADRÕES

www.carlsons.com.br/supri
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EQUIPAMENTOS PARA PINTURA E TRANSFERÊNCIA

Linha de Pintura
PULVERIZADORES DE COMPONENTES MÚLTIPLOS XM DA GRACO
TECNOLOGIA AVANÇADA E CONTROLE PRECISO DAS
PROPORÇÕES DE MISTURA
Os Aplicadores de Múltiplos Componentes Graco XM
foram projetados para pulverizar os materiais de múltiplos
componentes mais difíceis, com a certeza de que você os está
aplicando corretamente e na proporção exata. Perfeitamente
adequados para aplicações marinhas, em pontes, ferrovias
e turbinas eólicas, cada equipamento Graco XM pode
ser totalmente configurado – simplesmente comece com a
unidade-base (mostrada abaixo) e os selecione componentes
adicionais necessários para o seu trabalho.

MAIOR FLEXIBILIDADE SIGNIFICA MAIOR CONFORTO
Com os Aplicadores de Múltiplos Componentes Graco XM
você tem a flexibilidade para selecionar o equipamento
essencial para suas necessidades – nada a mais, nada
a menos – para completar suas tarefas com precisão e
segurança. Se o seu trabalho não exige aquecedores,
bombas de alimentação ou transportadores, essa flexibilidade
pode garantir uma opção de custo menor. Os componentes
mostrados abaixo estão disponíveis como opções para seu
equipamento. São necessárias algumas montagens.

CONSULTE

MISTURAS PRECISAS E GARANTIA DE PROPORÇÃO

A preparação de misturas alcança um novo grau de precisão devido à nova tecnologia de dosagem. Com Graco XM, o componente secundário (ou
material de lado B) é injetado sob alta pressão dentro do material principal (lado A). Sensores avançados permitem que as bombas compensem flutuações
de pressão, resultando numa mistura precisa e na proporção certa para um rendimento melhor e menores perdas.
FAIXAS DE PROPORÇÃO DE MISTURA .......................... 1:1 até 10:1 (em passos de 0.1)
FAIXA DE TOLERÂNCIA ............................................. ±5%

www.carlsons.com.br/supri
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BOMBA GRACO XTREME PARA TINTAS ANTICORROSIVAS
COM NOVO MOTOR NTX
Sistemas de pulverização sem ar, de alto desempenho e alta pressão.
Criando um novo padrão de desempenho; as Bombas Xtreme NXT de alta pressão operados por ar,
oferecem longa durabilidade, que aumentará sua produtividade. Esse sistema dá facilmente conta dos
revestimentos protetores mais tenazes, bem como de materiais de controle de corrosão.

POR QUE MOTOR NXT?
• Motor de ar NXT - dura 10 vezes mais que o motor King;
• Pulverizador de alta performace gerando aumento da
produtividade
• Monitor eletrônico que acompanha os dados (Opcional);
• Controles de ar integrados e de fácil acesso (Opcional);
• Blindagem robusta que não amassa, nem enferruja;
• Bomba de fluido com filtro integrado.

MENOS PULSAÇÃO PARA OBTER MELHORES
RESULTADOS
A tecnologia Xtreme NXT proporciona
passagem rápida, gera menos
pulsação, melhor acabamento, mais
consistencia e menos fadiga do usuário.

TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO!
O sistema de ar do motor NXT opera cerca de 87
decibéis,
enquanto outros motores comparáveis operar a até
103 dB (A)

MOTOR
XTREME
COM
TECNOLOGIA NXT

APLICAÇÕES

M O T O R E S
PADRÃO

1 - Marítimas e estaleiro;
2 - Plataformas offshore de produção

Tempo em milesegundos

de petróleo; 3 - Produção de
material ferroviário e seu reparo; 4
- Usinas nucleares 5 - Revestimentos
de tanques e tubos;

Modelo: X70DH3
Código: 66763

CONSULTE

3X

sem juros

A

Passagem da tinta menos que 0,7 segundos!

B

Troca rápida e recuperação com menos pulsação

C

Pico de pressão na mudança

D

Passagem maior causando pulsação

APLICADORES DE MÚLTIPLOS COMPONENTES XP

PINTURA A DOIS COMPONENTES FÁCEIS E AO ALCANCE DE TODOS
Esteja você aplicando tintas de poliuretano de alto teor de sólidos na parte externa de
um tanque de aço ou um epóxi adequado para água de mar no exterior de um navio, a
Graco ajuda você a conseguir fazer o serviço com uma linha completa de Aplicadores
de Múltiplos Componentes XP. Elaborados para projetos que exigem revestimentos de 2
camadas de secagem rápida, os Aplicadores Graco XP são fáceis de usar e fornecem
uma qualidade excelente e com proporções para materiais de secagem rápida.
Se você ocasionalmente muda de material a aplicar, a linha Graco XP de equipamentos
de pintura é a escolha certa. Isso porque você pode mudar a proporção dos materiais
simplesmente trocando uma ou duas partes da parte inferior da bomba. Estão disponíveis
várias faixas de proporção de mistura: 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1 e 4:1. Algumas
proporções diferentes estão disponíveis sob consulta.
REDUZ O CUSTO COM MATERIAIS

Com equipamentos Graco XP, você elimina desperdícios e poupa dinheiro porque
mistura somente a quantidade de material que você precisa. Chega de jogar fora no fim
do dia o material não utilizado. Chega de sobras em baldes pequenos ou latas. Você
também poderá comprar os materiais a granel.

CONSULTE

www.carlsons.com.br/supri
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EQUIPAMENTOS PARA PINTURA E TRANSFERÊNCIA

PROMIX 2KE
Modelos disponíveis em bomba e modelos com medição para todas as tecnologias de pintura,
PROMIX 2KE torna fácil a pintura de objetos de componentes múltiplos.
Mantenha os limites da tolerância estabelecidos, com variação máxima de ±1% na execução
com o modelo de medição e com variação de ±2% para o modelo de bomba.
PRINCIPAIS MATERIAIS APLICÁVEIS
•Epóxis e poliuretanos à base de solventes
•Epóxis e poliuretanos à base de água
•Materiais ácidos catalisados

CONFIGURAÇÕES
Cor única e catalisador

Até 3 cores e um catalisador
Faixas de proporção de mistura
Para sistema de bomba .................................
0.1:1-30:1 (em passos de 0.1)
Para sistema com medição
..........................
0.1:1-30:1 (em passos de 0.1)

MISTURADOR DE TINTA BICOMPONENTES 2KS
MISTURE TINTAS DE DOIS COMPONENTES DE FORMA FÁCIL E CONSISTENTE.
O PROMIX 2KS oferece uma dosificação eletrônica confiável e precisa para uma ampla gama de
materiais a base de solvente, água e ácido catalisador, proporcionando flexibilidade e eficiência,
tanto para aplicações básicas como para aplicações avançadas, com um excelente rendimento
e um projeto de fácil manuseio. Disponível em várias configurações de nível de sistema. Cada
uma inclui uma tela Easy Key e um painel de fluído do Smart. A mudança de cor do catalisador
é facilmente integrado com uma válvula Color Change, controlados por um módulo de válvulas
solenóides, podendo ser trabalhado com até 30 cores e 04 catalisadores diferentes.
Mantenha-se nos limites de tolerância predefinidos, até ±1% na versão métrica e ±2% com a versão de
bomba.
VANTAGENS

Configurações manuais e automáticas;
Painel de Fluído seguro, permitindo a integração a áreas de risco;
Único com multi-color e catalisador;
Programação simples - permitindo uma configuração rápida e eficiente.

www.carlsons.com.br/supri
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EQUIPAMENTOS PARA TRANSFERENCIA DE ADESIVOS E SELANTES

E
Tubulação

D

G

Regulador
de Pressão

A
Filete ou Spray

Sistema de
Fornecimento

B

C

Pistola de
Aplicação
Conector “2”

Mangueira
de Fluído

F
Mangueira de
Alimentação

SISTEMAS DE FORNECIMENTO PARA SELANTES, ADESIVOS E OUTROS MATERIAIS COM MÉDIA E ALTA VISCOSIDADE

S20 - Uma coluna 20L

S20C - Uma coluna
com carrinho

D30 - Dupla coluna 30L

D200 - Dupla coluna 200L
D200I - Dupla coluna
bloqueio duplo para ar

BENEFÍCIOS

www.carlsons.com.br/supri
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D200S - Dupla coluna
D200SI - Dupla coluna

bloqueio duplo para ar
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EQUIPAMENTO PARA TRANSFERENCIA
BOMBAS PERISTÁLTICAS SÉRIE EP
As bombas peristálticas GRACO giram a 360 graus completos. Por
causa do cilindro simples para comprimir a mangueira uma vez por
ciclo, suas mangueiras duram mais, resultando em menos manutenção
e tempo ocioso.

BAIXA MANUTENÇÃO
• Substituição rápida de mangueira e tubo
• Sem partes que se movem no fluxo de fluido

BOMBEAMENTO EFICAZ
• 50% mais de fluxo por ciclo que os projetos convencionais

CAPA REMOVÍVEL
• Acesso mais fácil às partes internas, tornando a manutenção rápida e simples
A bomba peristáltica de 360 graus da GRACO foi projetada para proporcionar
40% a menos de tensão na mangueira comparado às bombas convencionais que
funcionam com a mesma taxa de fluxo.

SANIFORCE 1040, 1590 E 2150
As bombas de diafragma acionadas a ar SANIFORCE 1040, 1590 e 2150
tem vazão de fluxo em até 25% a mais que muitas bombas da concorrência com
diafragmas de PTFE, mas também uma das melhores e mais duráveis válvulas de ar
sem lubrificação do mercado.
Ideal para aplicações que exigem altas taxas de fluxo e portabilidade, as bombas
de diafragma oferecem uma grande variedade de elastômeros de grau de alimentos,
incluindo Santoprene, PTFE e EPDM/PTFE supermoldados.
As áreas de contato com líquidos estão em conformidade com o FDA e atendem a
norma CFR.
• Molde 316 SST
• Seções higienizadas por jato de areia com acabamento 125 Ra
• Aumente a durabilidade e reduza o tempo de manutenção com menos peças móveis
• Válvula piloto de três vias para funcionamento antiaderente
• Manutenção externa para reparos rápidos e de baixo custo
As válvulas de ar da GRACO são duráveis, confiáveis e fáceis de fazer manutenção!

2150

1590

1040

HUSKY™ 1050EP
HUSKY 1050 apresenta uma válvula de baixas pulsações sem paragens que proporciona uma
troca suave e rápida. Disponível com secções de contacto com o fluido em alumínio, polipropileno,
polipropileno condutor, PVDF, aço inoxidável e hastelloy.
Válvula de ar modular para uma operação sem paragens e com baixas pulsações, permitindo uma
troca suave e rápida.
Secção central de uma só peça elimina fugas de ar e proporciona uma operação mais eficiente.
Duração do diafragma 5x mais longa para a redução da manutenção e dos tempos de paragem.
Design de junta com quatro parafusos com porca proporciona uma pressão de vedação homogénea
para um desempenho optimizado.
Número de portas aumentado para flexibilidade de instalação.

Modelo: 47004
Código: 56089

Bomba de diafragma duplo em aluminio
Acento em polipropileno
Esferas em Teflon
Diafragmas em teflon

www.carlsons.com.br/supri
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Vazão: 189 lpm (50gpm)
Entrada de ar 1/2 NPT (F)
Antrada/saida material 1” NPT (F)
Peso: 8.2 Kg

EQUIPAMENTOS PARA PINTURA E TRANSFERÊNCIA

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA PINTURA
PISTOLA MANUAL AIRLESS A BATERIA
O True Coat é uma nova linha de spray Airless da Graco que não utiliza ar ou fio, devido a
Tecnologia Pro Spray. Com um design que cabe na palma de sua mão, permite ao usuário uma
liberdade para pulverizar em qualquer lugar e em grande variedade de materiais sem diluição
requerida. Ideal para aplicações interiores e exteriores com grande taxa de aplicação. Pressão
Máxima: 2000 PSI.
ULTILIZADO EM: Interiores: Paredes, tetos, armários, Portas, Luminárias, Radiadores. Exteriores: portas

de garagem, Cercas, Decks, Siding, Persianas.

Modelo: 16N657
Código: 68342

CONSULTE!

BOMBA MARK IV - 110V
Carretel p/90mts. de mangueira; Pressão de pulverização de 0-3300 psi.
Ideal parar revestimento à base de óleo, esmaltes, latex, acrílico, verniz e massa corrida.

Modelo: 258729
Código: 68434

R$ 28.500,00

5X

sem juros

BOMBA ULTRA MAX II 795 - 220V
O Ultra II Max 795 é ideal para uma pistola e duas pistolas de pulverização ocasionais utilizadas
para trabalhos residenciais, comerciais e industriais. Sua maior produção oferece um desempenho
consistente com as pontas maiores e mangueiras de pulverização mais longas para revestimentos
mais pesados.
As unidades incluem:
• Pistola airless para construtor
• Protetor e ponta trocável RAC X 517
• Mangueira airless BlueMax II de 1/4 polegadas x 50 pés (6,4 mm x 15 m)

Modelo: 249-671
Código: 67369

CONSULTE!

BOMBA ULTRA MAXII 490-220V
O novo Ultra Max II 490 traz a tecnologia de ponta e desempenho de maiores modelos Ultra Max
II da Graco para estes pulverizadores compactos e de peso leve. O 490 é a melhor opção para
profissionais que procuram um desempenho superior e controle para o uso diário em trabalhos
residenciais

Modelo: 249-932
Código: 67366

R$ 9.900,00

www.carlsons.com.br/supri

|

11 3351-5000

19

20

EQUIPAMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA

PROMOÇÕES IMPERDÍVEIS!
PREÇOS ESPECIAIS, APROVEITEM, OPORTUNIDADE ÚNICA!
A linha completa de equipamentos para lubrificação BOZZA
você encontra aqui na Carlsons!

PROPULSORA PNEUMÁTICA
GRAXA

PROPULSORA PNEUMÁTICA
ÓLEO

|
|
|
|

| Para tambor de 200 litros
| Vazão livre de 20L/min
| Rateio 3:1

Para tambor de 180kg
Vazão livre de 800gr/min
Rateio 60:1
Pressão de trabalho 80-

Código: 12020-Z-G2

Código: 12021-Z-G2

CONSULTE!

R$990,00

BOMBA PNEUMÁTICA
GRAXA

BOMBA PNEUMÁTICA
GRAXA

| Balde de 30kg com rodas
| Vazão livre de 800gr/min
| Rateio 60:1

| Para balde de 20kg
com carrinho
| Vazão livre 800gr/min
| Rateio 60:1

Código: 11020-G2

Código: 11030-G2

R$1.800,00

DE: R$1.850,00

BOMBA MANUAL GRAXA
7KG

BOMBA MANUAL GRAXA
500GR

| Reservatório de 7kg
| Vazão de 12gr/ciclo
| Pressão de saída 3.500PSI

| Reservatório de 500gr
| Vazão de 0,70gr/acionamento

Código: 8522

Código: 7029-G2

DE: R$198,12

DE: R$65,12

POR: R$1.500,00

POR: R$149,00

POR: R$49,00
Promoção válida até dia 30/03/2015 ou enquanto durar nosso estoque.

www.carlsons.com.br/supri
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FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

MINI LIXADEIRA ANGULAR 3”
COM KIT DE LIXAS

PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE MASSA
DE CALAFETAGEM

Rotação de 18.000 pm
Comprimento de 120mm Peso 0,66Kg
Acompanha maleta com:
1 disco suporte 3”roloc
30 discos de lixas 10/60-10/90-10/120
3 disco Scotch Brite 1/fino - 1/médio
1/grosso para acabamento. Todos com
encaixe rosca, masi chave de aperto.

Diâmetro do tubo de 50 mm x 210mm
de comprimento.
Conexão de entrada de ar de 1/4” NPT
Não ultrapassar 90 psi de pressão de
trabalho.

Código: 74030
Modelo: UP-223-4106K

R$ 350,00

Código: 74035
Modelo: UP-250-1558

R$ 180,00

CHAVE DE IMPACTO
PNEUMATICACOMPOSITE

CONJUNTO PARA PREPARAÇÃO DE AR

Conexão de entrada de ar: 1/4” NPT
Pressão de trabalho: 90 PSI
Mangueira recomendada: 10mm (3/8”)
Exaustão pelo cabo
Mecanismo Twinhammer
Torque: 1350 NM
Encaixe: 3/4”
Torque (NM) 1350

Código: 74003
Modelo: 210.303B

R$ 1.200,00
Filtro regulador, lubrificador, manometro e com suporte.
Pressão máxima de PSI, corpo em aluminio injetado e
vedação em Buna-N. Dreno manual/semi-automatico com
copo em policarbonato com proteção. Rosco (NPT) 1/4”
Reservatório óleo 45 (ml)

REBITADOR HIDROPNEUMÁTICO 3/16”
Capacidade de rebitagem: 3/32”(2,4mm)
1/8”(3,2mm), 5/32” (4,0mm) e 3/16”(4,8mm)
Força de tração de 1.045kg/f
Curso do pistão de 16mm
Pressão de trabalho de 90 psi.
Conexão de entrada de ar de 1/4” npt
Nível de ruído 50/63 dba
Peso de 1,5 kg

Código: 73281
Modelo: AFRL 250A

R$ 235,00

DISTRIBUIDOR LUBRIFICADOR DIRETO
DE ÓLEO
Rosca (NPT) 1/4” 3/8”

Código: 74033
Modelo: UP-239-1539

Código:74038
Modelo: ACC2

R$ 290,00

R$ 39,00

www.carlsons.com.br/supri
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QX Series Sistema sem fio de fixação de precisão
A inovadora série QX é um passo revolucionário para toda a sua instalação, que mostra
como uma ferramenta inteligente pode melhorar o controle do processo, conforto do
operador e de comunicação de dados em um único pacote, enquanto o aumento da
produtividade, reduzindo custos e garantindo um produto de alta qualidade no final de
sua linha – tudo a um preço que pode pagar hoje.
Ferramentas que colocam você no controle total são o futuro da montagem.
Esse futuro está aqui, que o futuro é real.

www.carlsons.com.br/supri
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FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

LIXADEIRA DE DISCO (ROLOC)
Ferramenta pneumática leve, potente e ergonômica. Ideal para
lixamentos pontuais, seu sistema rápido e fácil de fixação dos discos
oferece maior produtividade. Motor: 0,7HP - RPM: 20.000 - Discos:
2” e 3” (ROLOC).

Código: 55954
Modelo: 52412

R$ 1.976,00

LIXADEIRA ROTO-ORBITAL SILVER
As lixadeiras Orbitais Silver foram desenhadas para lhe dar muito
mais potência e precisão nas operações de lixamento e acabamento.
Estas ferramentas de alta qualidade, com potência de 0,28hp. 1 e 5
sem aspiração orbital de 3/16”.

Código: 43100
Modelo: 69020

R$ 980,00

RETÍFICA RETA DE 0.4 HP
A alavanca de acionamento com trava de segurança tem um formato
delineado para maior conforto do operador. Motor controlado por
regulador (25.000 rpm) mantém a velocidade do motor consistente
sob carga. O rotor de 3 palhetas permite uma maior oferta de
velocidades da ferramenta. Cilindro da ferramenta temperado:

Código: 16473
Modelo: 48325

R$ 1.540,00

RODA ESMERILHADEIRA 4’/2” - 1,3HP
A roda esmerilhadeira com centro rebaixado, de 1,3 HP, é ideal
para remoção rápida de solda e material básico, rebarbação
pesada e remoção de ferrugem e incrustações. 12.000 RPM, rosca
do eixo de 5/8”-11. A ferramenta também aceita discos abrasivos
opcionais, com abas, de 4-1/2” (114 mm) de diâmetro

Código: 65005
Modelo: 52632

R$ 2.890,00
www.carlsons.com.br/supri
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FERRAMENTAS DE CORTE

DICAS GERAIS PARA FURAÇÃO
1. Selecione a broca mais adequada para a aplicação, considerando o
material a ser usinado, a capacidade da máquina ferramenta e o fluido
refrigerante a ser usado.
2. A flexibilidade entre a peça e o fuso da máquina pode provocar
danos na broca, na peça e na máquina – garanta sempre a estabilidade
máxima. Isto pode ser melhorado selecionando a broca mais curta possível
para a aplicação.
3. A fixação da ferramenta é um fator importante na operação de furação
e não se deve permitir o escorregamento ou o movimento da broca no
mandril.
4. Recomenda-se o uso de fluidos refrigerantes e lubrificantes adequados
conforme exigido pela operação de furação específica. Quando utilizar
fluidos e lubrificantes, assegure um abastecimento farto, especialmente na
ponta da broca.
5. É essencial a evacuação dos cavacos durante a furação para garantir
o procedimento correto de furação. Jamais permita que os cavacos
permaneçam estacionários nos canais.
6. Ao reafiar uma broca, verifique sempre que seja produzida a correta
geometria da ponta e que qualquer desgaste tenha sido removido.

DIMENSÃO DO FURO
Na medida em que as configurações geométricas de substrato e de
cobertura avançam, aumenta-se a capacidade da broca para produzir
dimensões de furos mais exatas. Em geral, uma ferramenta com geometria
standard produzirá um furo com tolerância H12. Porém, conforme a
configuração da broca torna-se mais complexa, a dimensão atingível, sob
condições favoráveis, poderá ser com uma tolerância tão boa como a H8.
Para uma melhor visualização, seguem abaixo os tipos de produto e as
tolerâncias atingíveis na furação:
• Brocas HSS para utilização geral – H12
• Brocas HSS / HSS-E de canais parabólicos para furos profundos – H10
• De Metal Duro de Alto Desempenho com cobertura – H8/H9

ESTRATÉGIA PARA FURAÇÃO PROFUNDA
Para furação profunda, têm sido adotados diversos métodos para atingir a profundidade exigida. O exemplo abaixo mostra quatro modos de executar
um furo com 10 x o diâmetro da broca.
Furação em Série

Furação em Série

Nº de Brocas

3 (2,5xD, 6xD, 10xD)

2 (2,5xD, 10xD)

Tipo de Broca

Geometria Standard, uso geral

Geometria Standard, uso geral

+/–

Cara | Consome muito tempo

Maior custo x benefício | Rápido

Furação Intermitente

Furação Num Só Passo

Nº de Brocas

1 (10xD)

1 (10xD)

Tipo de Broca

Geometria Standard, uso geral

Ferramentas para uso específico

+/–

Consome muito tempo

Maior custo x benefício | Rápido

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA FURAÇÃO
PROBLEMA

CAUSA

SOLUÇÃO

PROBLEMA

CAUSA

SOLUÇÃO

Lingueta de extração
quebrada ou dobrada

Encaixe ruim entre
a haste e o soquete

Verificar que a haste e o soquete
estejam limpas e livres de danos

Aresta de corte
lascada

Folga inicial
excessiva

Reafiar para especificação
correta

Avanço exagerado

Reduzir o avanço para
a taxa ideal

Canais engasgados

Adotar um conceito de furação
intermitente / em série

Folga inicial
insuficiente

Reafiar para especificação
correta

Adelgaçamento
excessivo do núcleo

Reafiar para especificação
correta

Escorregamento
da broca

Verifique que a broca esteja
presa firmemente no mandril
e no fuso

Avanço insuficiente

Aumentar avanço

Impacto excessivo
na ponta da broca

Evitar impactos na ponta da
broca. Cuidado com as brocas
de haste cônica durante a
inserção/ ejeção no fuso

Precisão deficiente
da posição

Utilizar uma broca guia
antes da furação
Verificar a geometria
da ponta

Guias externas gastas

Velocidade excessiva

Reduzir velocidade ao ideal –
poderá ser possível aumentar o
avanço

Geometria da ponta
incorreta
Liberação ineficiente
dos cavacos

Guias externas
quebradas

Montagem instável
da peça

Ajustar velocidade, avanço e
comprimento do curso para obter
um cavaco melhor administrado

Reduzir movimento na peça

Trinca no núcleo

Quebra na descarga
do canal

Furo com acabamento
em espiral

Dimensão do furo
grande demais

www.carlsons.com.br/supri
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JOGO DE MACHO MF 2 PEÇAS DIN 2181

JOGO DE MACHO NF 2 PEÇAS DIN 351

Código

Modelo

Capacidade

Preço

38311

E105 16x1,5

16x1,5 MF

R$ 188,80

Código

Modelo

Capacidade

Preço

38354

E105 14x1,25

14x1,25 JR

R$ 150,05

38327

E111 5x44

#5X44 NF AR

R$ 52,55

38389

E105 12x1,25

12x1,25 JR

R$ 116,15

38360

E111 6x40

#6x44 NF A

R$ 52,55

38419

E105 12x1,5

12x1,5 JR

R$ 116,15

38328

E111 8x36

#8x36 NF AR

R$ 52,55

38392

E105 10x1,25

10x1,25 JR

R$ 99,20

38331

E111 1/2x20

1/2x20 NF AR

R$ 119,40

BROCA PARALELA DIN 338
MACHO MÁQUINA EX00

Código

Modelo

Capacidade

Preço

38533

EX00 5x0,8

5x0,8 MM CH AR

R$ 53,85

38586

EX00 8x1,25

8x1,25 MM CH AR

R$ 76,47

25653

EX00 10x1,50

10x1,25 MM CH AR

R$ 82,80

Código

Modelo

Capacidade

Preço

49234

A001 1,8

1,8 DIN 338

R$ 5,60

48669

A001 2,0

2,0 DIN 338

R$ 3,60

49248

A001 12,5

12,5 MM 338

R$ 26,10

49692

A001 12,8

12,8 MM 338

R$ 32,95

JOGO DE MACHO DIN 352/351

Código

Referência

Capacidade

Preço

38558

5MM CH

E259 5X0,8MM

R$ 50,75

Código

Modelo

Capacidade

Preço

EP100 3X0,5

3X0,5 JR

R$ 73,20

38559

6MM CH

E259 6X1MM

R$ 66,65

41007

38586

8MM CH

E259 8X1,25MM

R$ 76,50

38343

EP100 4X0,7

4X0,7 JR

R$ 73,20

R$ 89,10

38344

E100 8X1,25

8X1,25 JR

R$ 101,65

38596

EP20 12X24

#12X24 UNC

R$ 62,30

38597

EP20 1/4X20

1/4X20 UNC

R$ 62,30

38598

EP20 3/8X16

3/8X16 UNC

R$ 78,95

38599

EP20 5/16X18

5/16X18 UNC

R$ 71,10

21440

10mm CH

E259 10x1,50mm

BROCA PARALELA DIN 338

VIRA MACHO
Código

Modelo

Capacidade

Preço

01195

A114 5,0

0,5 DIN 338

R$ 4,25

32267

A114 6,0

6,0 DIN 338

R$ 5,30

Modelo: curto com 2 garras.
Corpo em aco.
Capacidade: 4,6 a 8.
Tamanho:110mm.
Peso:300mm.

01204

A114 7,0

7,0 DIN 338

R$ 6,85

32291

A114 10,0

10,0 DIN 338

R$ 16,40

Código: 30197
Modelo: 618-2

13774

A114 12,0

12,0 MM DIN 338

R$ 23,05

CONSULTE

www.carlsons.com.br/supri
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®

FITA ISOLANTE COR PRETA
Modelo: NT-FITA 69957399994

R$ 0,91 / UNIT.

FITA ADESIVA TRANSPARENTE
Modelo: NT-FITA Transparente

R$ 2,41 / UNIT.

FLAP DISC - EVOLUTION
Modelo: NT-DF R822 115 P40

R$ 11,84 / UNIT.

ESCOVA MANUAL
Modelo: NT-ES 1777.3 (12)

R$ 3,53 / UNIT.

DISCO DE DESBASTE CLASSIC
Modelo: NT-DD BNA500

R$ 4,45 / UNIT.

DISCO DE CORTE CLASSIC
Modelo: NT-DC BNA12 115X1

R$ 4,17 / UNIT.

DISCO DIAMANTADO CLASSIC
Modelo: NT-DCD C CLASSIC

R$ 9,20 / UNIT.

REBOLO BRANCO
Modelo: NT-RB 6X1 80K FE38A

R$ 34,20 / UNIT.

www.carlsons.com.br/supri
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ARCO DE SERRA
Leve, compacto e resistente.
Firmeza no manuseio.
Empunhadura anatômica.
Com cabo fechado.
Alma de Zamac.

Código: 84130
Modelo: STR-140

27

ÓLEO ANTICORROSIVO M1

R$ 20,51

Elimina rangidos.
Penetra, limpa e lubrifica.
Protege contra a ferrugem.
Remove a umidade, evitando
a corrosão.

Código: 18905
Modelo: STR-M1-215

R$ 7,99

SERRA MANUAL

NÍVEL DE ALUMÍNIO TORPEDO

Rendimento 25% superior.
35% cortes mais rápidos.
Menor custo por corte.
À prova de estilhaçamento.
Maior resistência.

Estrutura em alumínio com corpo revestido em ABS.
Base magnética para fixação em áreas metálicas.
Ranhura em “V” para trabalhos em tubulações.
Código: 15549
Contém 3 bolhas: prumo, nível e 45º.
Modelo: STR-KLTS9-S
Tamanho 225mm (9”).

R$ 17,83

Código: 27813
Modelo: STR-BS1218

R$ 4,55

LIMA

ESTILETE DE SEGURANÇA SÉRIE EXACT PLUS S011

Alta performance em ajustes mecânicos para
afiação de ferramentas e limagens em geral.
Divididas em dois grupos: Limas agrícolas;
para afiação de ferramentas e Limas
Mecânicas, modelos bastarda e murça.
Fabricadas em liga de aço carbono.

Seguro e fácil de usar.
Rápida substituição da lâmina.
Armazenamento de lâminas no próprio estilete.
Mecanismo de segurança automático.

Código: 36537
Modelo: STR-L101-112

Código: 47431
Modelo: STR-S011

R$ 21,59

R$ 77,27
Coldre opcional

TRENA DE BOLSO LINHAS STARRETT

KITS DE SERRAS COPO

Design anatômico.
Caixa mais resistente em caso de queda.
4 modelos disponíveis: 3, 5, 8 e 10 metros.
Fita graduada em milímetros e polegadas.

Código: 18449
Modelo: STR-KTS34-5ME-S
Código: 18340
Modelo: STR-KS11041-S

R$ 536,24

R$ 13,65
*Brinde disponível nas trenas de 5, 8 e 10 metros.

www.carlsons.com.br/supri
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MORSA PESADA 600
• Morsa # 6 fixa
• Mord. 10” pesada
• Peso: 80 kg

MORSA GIRATÓRIA
PESADA 5”
• Giratoria 5” pesada
• Reservatório: 425l
• Peso: 44,45 Kg

Código: 21353
Modelo: 500 S

Código: 21354
Modelo: 600 N

CONSULTE

CONSULTE

MARRETA 2KG

MARRETA 3KG

Cabo de aço emborrachado.
300 mm

Cabo de aço emborrachado.
600 mm

Código: 33443
Modelo: 20412

Código: 33445
Modelo: 20630

R$ 439,00

CONSULTE

MARRETA 4KG

MARRETA 5KG

MARRETA 6KG

Cabo de aço emborrachado.
700 mm

Cabo de aço emborrachado.
800 mm

Cabo de aço emborrachado.
300 mm

Código: 33398
Modelo: 20830

Código: 33446
Modelo: 21036

Código: 33451
Modelo: 21236

CONSULTE

R$ 835,00

CONSULTE

www.carlsons.com.br/supri
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QUALIDADE POR EXCELÊNCIA
A Carlsons está no mercado brasileiro há 70 anos, e sua história começou em 1944, onde
foi fundada pelo Sr. Bento José da Rocha Pereira, sendo especializada em aço e ferramenta
para torno.
Durante os anos 70 até os 90, a empresa dirigida pelo Sr. Carlos Augusto Pereira, até então
com nome de Ferramentas Paulista, tornou-se uma das líderes de fornecimento no mercado
automotivo, com seu corpo técnico e sempre oferecendo serviço agregado ao produto.

Centro Logístico Diadema (SP)

Com o crescimento dos negócios e aquisição de outras empresas, a Carlsons se tornou uma
importante distribuidora de ferramentas e equipamentos industriais, e a cada dia investe em sua
equipe e em sua estrutura a fim de se tornar mais competitiva no mercado.
Pela constante preocupação
que a Carlsons tem em
fornecer o que há de melhor
em ferramentas e produtos
industriais, a Carlsons está em
constante inovação, e busca
dos
melhores
fornecedores
mundiais. Conta para isso
com uma Trading nos Estados
Unidos desde 2002, para fazer
vendas via importação direta e
consolidações de importações,
além de trazer o que há de mais
moderno em tecnologia na área
de maquinas e ferramentas.
Matriz - São Paulo

Filial Caxias do Sul (RS)

Filial Curitiba (PR)

Filial Belo Horizonte (MG)

www.carlsons.com.br/supri
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CHAVE DE GANCHO
SOMENTE COM FERAMENTAS ADEQUADAS VOCÊ GARANTE O PROCEDIMENTO CORRETO E A QUALIDADE DO TRABALHO.
UTILIZE CHAVES DE GANCHO USAG E COMPROVE A DURABILIDADE E O CUSTO BENEFÍCIO SUPERIOR.

Chave gancho tipo compasso
com pontas redondas. Para porcas
e parafusos com cabeça em H.
Aço cromo-vanádio, acabamento
zincado cromado. Medidas de 10
a 125mm

Chave gancho com pino
Para porcas e parafusos com
cabeça em H. Aço cromo-vanádio,
acabamento zincado cromado.
Medidas de 12 a 270mm

Chaves gancho com cunha
articulada. Para trabalhar
somente com uma chave
em parafusos de diferentes
dimensões. Aço cromo-vanádio,
acabamento zincado cromado.
Medidas de 15 a 180mm

Para porcas e parafusos com
cabeça em H. Aço cromovanádio, acabamento zincado
cromado. Medidas de 12 a
270mm

Com ela você realiza a correta
montagem de buchas e porcas, garantindo a vida útil dos rolamentos,
alem de diminuir a tempo de
montagem e desmontagem de
maneira mais segura.

A utilização de ferramentas não
recomendada para esta função
diminui drasticamente a vida útil dos
rolamentos.

TESOURA PARA CHAPAS 14”
Tesoura de Chapa 14”. Modelo americano
com laminas largas direitas aço carbono.
Acabamento esmaltado com cabeça polida

Código: 28076
Modelo: 204-350

R$ 259,00

JOGO DE CHAVE ALLEN T COM 3 PONTAS
3 Pontas de 2 a 10 milimitros. Com 8
pecas em suporte de chapa de aço.
(280T/2-2,5-3-4-5-6-8-10)

Código: 28352
Modelo: 280T/S8

R$ 1.159,00

www.carlsons.com.br/supri

Chave gancho com cunha
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Atravez de nossa parceria de sucesso com
a Gedore, distribuimos as ferramentas
profissionais mais conhecidas e as campeãs
de venda do mercado em uma série de
produtos, única e abrangente, capaz de
satisfazer as mais elevadas exigências
do mercado. Na CARLSONS é sempre
possível encontrar as ferramentas ideais
para cada uma de suas necessidades
mais particulares e contar com um serviço
realmente eficiente e diferenciado de pré e
pós-vendas.

JOGO DE SOQUETES E BITS
Fornecido em estojo metálico com pintura
letrostática na cor azul. 20 soquetes + 5 acessórios.
Composição 013.480.

Modelo: KMU 20
Código: 31594

R$ 745,96

ALICATE PARA ANÉIS EXTERNOS PONTAS
INTERCAMBIÁVEIS (PONTAS RETAS)

JOGO DE EXTRATORES INTERNOS E EXTERNOS
Caixa metálica com extratores internos, complementos para extrator
interno, extrator tipo mandril, extrator externo e saca-prisioneiro.

Com pontas e trava zincadas. Alicate com pontas intercambiáveis e trava
de segurança. Indicado para anéis com dimensões entre centros não
normatizados. Acompanham o alicate quatro pontas intercambiáveis.

Extrator tipo mandril; 		
Extrator de duas garras;

Código: 40429
Modelo: 8005A

Código: 40956
Modelo: 1.32/2

R$ 449,74

R$ 4.990,00

CHAVE ESTRELA DE BATER

Código: 04509
Modelo: 306

Aço
Gedore-Vanadium.
Pintura
eletrostática na cor azul até as medidas
130 mm e até 5”. Demais medidas
sem pintura. Maçalote para bater
na extremidade do cabo. Chave
recomendada para trabalhos pesados.

www.carlsons.com.br/supri
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Extrator de bornes de bateria;
Saca-prisioneiro.

Código

Referência

Capacidade

Preço

04563

306 - 1.1/16”

1.1/16”

R$ 35,68

04569

306 - 1.1/2”

1.1/2”

R$ 46,12

04566

306 - 1.1/4”

1.1/4” 1.1/4”

R$ 41,12

04564

306 - 1.1/8”

1.1/8” 10x1,50mm

R$ 35,68

11 3351-5000
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JOGO DE CHAVE
ALLEN
1,5 A 10 MM

MARRETA 2,00
KG COM CABO DE
FIBRA DE VIDRO
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JOGO DE ALICATE
TRAVA COM
4 PEÇAS

Código: 04311
Modelo: 42/9M

Código: 35364
Modelo: 20F-2000

Código: 35393
Modelo: 8000A/J4

R$ 27,92

R$ 250,64

R$ 98,86

ALICATE UNIVERSAL 8”
PARA ELETRICISTA

ALICATE UNIVERSAL
SUPER (KRAFT)

ALICATE UNIVERSAL
ANGULAR 60º

Código: 20835
Modelo: 8280E-200IOX

Código: 45311
Modelo: 8250 JC

Código: 31918
Modelo: 8248 JC

R$ 38,46

R$ 88,81

R$ 104,06

JOGO CHAVE FENDA/
PHILIPS 5PEÇAS

MALA DE FERRAMENTAS
VDE MAGIC C/ 19 PEÇAS

Código: 05205
Modelo: 150S/160S

Código: 40799
Modelo: VDE-1091

R$ 26,22

R$ 1.898,28

JOGO DE BITS COM MARTELETE MANUAL DE IMPACTO
1/4” ou 5/16” (de acordo com o modelo) forma C, conforme
Norma DIN 3126, com martelete de impacto. Fornecido em estojo
metálico* com pintura eletrostática. Medida externa do estojo
metálico: 80 (largura) x 280 (comprimento) x 37 (altura) mm;

Código: 03332
Modelo: K 1900

R$ 394,51

JOGO DE SOQUETE
½ 12 A 32 MM
ESTRIADO

JOGO DE CHAVE
COMBINADA
6 A 32MM C/
15 PEÇAS

Código: 03561
Modelo: D19/TMZ

Código: 04170
Modelo: 1B/15M

R$ 444,88

R$ 279,77

www.carlsons.com.br/supri
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TESOURA PARA CORTAR FIOS 12,7MM
Para fios de até 12,7 mm, sólido ou trançado, até 8 AWG (10mm), possui
lâminas curvas para um melhor desempenho do corte.

R$ 98,00

Código: 33049
Modelo: 35-051

ALICATE DECAPAR 16-26WG
Totalmente em aço inox, acabamento anticorrosivo, mola de retorno entre
os cabos.

R$ 79,00

Código: 1622
Modelo: 45-121

ALICATE DECAPAR STRIPMASTER 10-22 AW
Lâminas tipo facas para um trabalho limpo e preciso. Garras para segurar o
fio na posição certa. Lâminas para diversos diâmetros de fios.

R$ 290,00

Código: 01626
Modelo: 45-092

PASSA FIO COM FITA DE AÇO 15MTS
Arame em aço, caixa ABS resistente a impactos e durável. Retorno do
arame operado pelo polegar, fácil manuseio.

R$ 170,00

Código: 48397
Modelo: 31-010

TESOURAS MANUAIS PARA CABOS
LK-60A Tesoura manal para corte de cabos de cobre ou aluminio
nas bitolas até 50mm²

LK-325A Tesoura tipo cremalheira para corte de cabos de cobre ou
Modelo: LK-60A
Código 73527

Modelo: LK-325A
Código: 73529

Modelo: LK-520A
Código 73530

R$ 149,00

R$ 390,00

R$ 990,00

www.carlsons.com.br/supri

aluminio sem alma,nas bitolas de até 240 mm² cabo flexível.

LK-520A Tesoura tipo cremalheira para corte de cabos de cobre ou
aluminio sem alma,nas bitolas de até 400 mm², cabo flexível.
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ALICATE MANUAL DE CATRACA

Modelo: KH-55WF
Código 73592

KH-55WF - Alicate manual de catraca para compressão de terminais

R$ 380,00

tipo ilhos nas bitolas de 10 a 50 mm².

Modelo: KH-95WF
Código 72823

KH-95WF - Alicate manual de catraca para compressão de terminais
tipo ilhos nas bitolas de 50 - 70 - 95 mm².

R$ 410,00

ALICATE MANUAL DE CATRACA
Alicate de catraca irreversivel, para compressão de
terminais pré-isolados nas bitolas de 0,5 a 6mm²

Modelo: YYT-1
Código 73500

Modelo: YYT-7
Código 73507

Modelo: HP3
Código: 29627

R$ 130,00

R$ 151,00

R$ 479,00

ALICATES MANUAIS DE CATRACA
YAC-5 - Alicate de catraca manual para compressão de terminais tipo
ilhós nas bitolas de 0,5 a 6mm²

YAC-6 - Alicate de catraca manual para compressão de terminais tipo
ilhós nas bitolas de 6 a 16mm²

ND#3 Para ompressão de terminais tipo ilhós nas bitolas de 6 a 16mm²
HP3 - Alicate de Catraca para compressão de terminais pré-isolados
nas bitolas de 0,5 a 6mm²

ND#4 Para ompressão de terminais tipo ilhós nas bitolas de 0,5 a 4mm²

Modelo: YAC-6
Código 73503

Modelo: YAC-5
Código 73502

Modelo: ND#3
Código: 37458

R$ 149,00

R$ 153,00

R$ 510,00

ALICATE MANUAL MECÂNICO
YYR-512 Alicate manual mecânico para compressão de terminais
tubulares de cobre, nas bitolas de 10 a 150 mm². 6,0 a 25mm

Modelo: YYR-512
Código: 73511

R$ 590,00

DECAPADOR MANUAL
Decapador manual para cabos de cobre nas bitolas de 0,5 a 6mm²

Modelo: YY-78-318
Código 73510

R$ 54,00

www.carlsons.com.br/supri
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EQUIPAMENTO DE TORQUE

LANÇAMENTO

NOVAS CHAVES
PNEUMÁTICAS
DE TORQUE
SÉRIE PTW

VANTAGENS

Produtividade
• Rotação contínua em alta velocidade para saída de torque constante
• Projeto de baixo atrito da caixa de câmbio planetária minimiza o desgaste e prolonga o tempo de atividade
• Operating speeds far exceed those of hydraulic tools
Segurança
• Ergonômica, projeto de pouca oscilação reduz o cansaço e o risco de lesões relacionadas à vibração para o operador
• Motor pneumático com baixo ruído oferece desempenho constante e silencioso para aplicações internas e externas
• Travamento controlado ajuda a garantir que as aplicações criticas estejam devidamente apertadas, em ultima instância
protegendo contra danos catastróficos e do prejuízo, que pode resultar nos métodos de fixação descontrolada.
Simplicidade
• Manopla de operação simples, tipo gatilho, com facilidade de acesso ao controle de aperto e desaperto
• Disponível com ou sem o Filtro Regulador Lubrificador (FRL)
Conveniência
• Disponível com ou sem Filtro Regulador – Lubrifil (FRL)
• Fornecida com braço de reação padrão; amplo sortimento de braços personalizados e acessórios está disponível
• Todas as ferramentas PTW são certificadas por CE e despachadas completas com um certificado de calibração.

ROTAÇÃO CONTÍNUA

TORQUE CONTROLADO

www.carlsons.com.br/supri
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AMPCO FERRAMENTAS DE SEGURANÇA
Segurança, agilidade e durabilidade para sua indústria
continuar crescendo.
A prevenção de acidentesem ambientes inflamáveis ou
explosivos é com o emprego de ferramentas se segurança e
antifaiscante Ampco.

ALICATE UNIVERSAL ANTIFAISCANTE
Alicate forjado de material antifaiscante: alumínio-bronze-níquel ou
berílio-cobre. Temperado por indução. Com mandíbulas frezadas e
cortador lateral. Cabos de formato ergonômico revestidos por plástico.

RASPADOR ANTIFAISCANTE
Código

Capacidade

Referência

Preço

08729

2”x6 Atifaiscante

08727

1.3/8”x3.1/2” Antifaiscante

08731

3.1/2”x4.1/2” Antifascante

K 20
K 21
K 30

R$ 290,00
R$ 220,00
R$ 430,00

Modelo: P35
Código: 08329

R$ 965,00

PICARETA CHIBANCA

MARTELO DESCASCADOR

M55 - Picareta - Cabeça de material

P96 - Martelo - Ferramenta inteiramente de

antifaiscante: alumínio-bronze-níquel. As
2 lâminas de corte estão opostas a 90º.
Com cabo de madeira.

bronze antifaiscante. Cabeça dupla com
faces tipo ‘cunha’. Cabo ranhurado.

Modelo: P 96
Código: 08649

Modelo: M 55
Código: 08792

CONSULTE

CONSULTE

www.carlsons.com.br/supri

|

11 3351-5000

38

PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPI

RASPADOR ANTIFAISCANTE
Item

b (mm)

c (mm)

l1 (mm)

Wt (g)

S 20

Código a (mm)
08735

75

64

6

230

605

S 21

08730

100

64

6

230

780

S 22

08736

125

64

6

230

820

S 31

08739

100

38

6

180

510

S 33

08742

150

38

6

170

555

PÁ DE BICO ANTIFAISCANTE
Modelo: S 83
Código: 08797

CONSULTE

MARRETA ANTIFAISCANTE DE 4,7KG
COM CABO DE FIBRA
Modelo: H 72
Código: 08663

R$ 2.265,00

CHAVE TUBO 8” HD
Totalmente Antifaistante, abertura da boca
ajustável, dentes frezados, gancho substituivel
e cabo com boa empunhadura.

Modelo: W 210
Código: 08612

CONSULTE

www.carlsons.com.br/supri
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MÁSCARA DE SOLDA
AUTOESCURECIMENTO

MÁSCARA DE SOLDA
ADVANCED VISOR FIXO

Modelo: ADF-600G WIND
Código: 83843

Modelo: CA8323
Código: 45992

R$ 244,50

R$ 23,35

PORTA ELETRODOS 500A

PORTA ELETRODOS 1000A

Modelo: A500
Código: 78650

Modelo: C1000
Código:25744

R$ 27,15

R$ 33,87

CINTO DE SEGURANCA PARAQUED. C/TALABERTE
Dorsal, 1 meia argola para retenção de quedas.
Ajustes através de fivelas curvadas: 2 nas pernas
Confeccionado em poliéster.
Costuras em zig zag contínuas e em cor contrastante com a tira
para facilitar a inspeção.
Ferragens bicromatizadas (proporcionam maior resistência
contra a corrosão).
Acompanha Talabarte CG 345 confeccionado em poliéster.

Modelo: CG750W (25)
Código: 82943

R$ 47,04

LUVA PROT. DE MALHA PIGMENTADA
Fabricação: algodão e punho
em elástico.
Tricotadono no modelo malha
pigmentada a palma
é revestida com
pigmentos de PVC.

ÓCULOS SEGURANCA INCOLOR
Modelo: SPECTRA 2000 (20)
Código: 45989

R$ 2,88

Modelo: CA12692
Código: 45110

R$ 1,74

www.carlsons.com.br/supri
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TODAS AS INFORMAÇÕES,
DIRETAMENTE DO CAMPO.
VEJA.

SALVE.

COMPARTILHE.

A Fluke apresenta o maior conjunto de ferramentas
de teste conectadas do mundo.
O Fluke Connect™ é o jeito mais fácil de conduzir tarefas de manutenção de rotina
e solucionar problemas sem sair do local de trabalho. Com mais de 20 ferramentas
conectáveis, você pode registrar, acompanhar e compartilhar medições em tempo
real com sua equipe mesmo à distância.
Com as ferramentas compatíveis com o Fluke Connect™ você pode fazer tudo isso
usando o seu celular: a qualquer hora, em qualquer lugar.
Comece a poupar tempo e aumentar a produtividade agora.

PRODUZIDO COM

Para maiores informações e cotação no email fluke@carlsons.com.br
Solicite sua demonstração.

www.carlsons.com.br/supri
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FERRAMENTAS PARA ELETRÔNICA

PIRÔMETRO INFRA-VERMELHO (MINI)
Estas ferramentas portáteis permitem aos profissionais monitorizar o estado de motores eléctricos e painéis eléctricos,
identificar problemas de aquecimento e ventilação e diagnosticar avarias em automóveis com grande facilidade.
•Faixa de medição: -30 °C a 500 °C
•Resolução óptica: 10:1
•Resistente a água e poeira: classificação IP54 para resistência a água e poeira
•Resistente: Comprovado em teste de queda de 3 metros (9,8 pés)
•Design ergonômico: completamente reprojetado para encaixe mais natural nas mão
•Pequeno e leve: prende-se ao cinto de ferramentas ou ao cinto. Encaixe fácil na
caixa de ferramentas.

Código: 52572
Modelo: 62 Max

R$ 275,00

MULTÍMETRO DIGITAL 117
Medidor True RMS compacto para aplicações comerciais. O Fluke 117 é o medidor ideal para locais
exigentes, como edifícios comerciais, hospitais e escolas. O 117 integra detecção de tensão sem
contacto, para ajudar a fazer o trabalho de forma mais rápida.
•Tecnologia VoltAlert™ para detecção de tensão sem contacto
•AutoVolt: selecção automática de tensão AC/DC
•Grande visor de LEDs com retroiluminação branca
•True RMS para medições precisas em cargas não lineares
•Mede 20 A (instantâneo, 30 segundos; contínuo, 10 A)
•Resistência, continuidade, frequência e capacidade
•Mín/Máx/Média com indicação de tempo decorrido, para registar Multímetro CAT III 600 V

Código: 06541
Modelo: 117

R$ 659,00

ALICATES AMPERÍMETROS SÉRIE 300
Fluke 302 - 400 AC
Inclui todos os recursos precisos, confiáveis e resistentes em que você já confia,
com design pequeno e ergonômico. O design inovador do corpo proporciona uma
ferramenta mais compacta que atende a suas necessidades. Com recursos de medição
de CA de até 400 A, uma grande abertura de garra de 30 mm e classificação de
segurança CAT IV 300 V/CAT III 600 V, você recebe uma ferramenta fácil de usar que
atende a todas as suas necessidades cotidianas de manutenção elétrica.
Fluke 303 - 600 AC

Código: 29902/29903
Modelo: 302/303
302 303 -

R$ 179,00
CONSULTE

DETECTOR DE TENSÃO VOLTALERT
A nova geração de detectores de tensão sem contato Fluke VoltAlert™ 1 AC é composta por equipamentos fáceis
de usar — basta encostar a extremidade a uma régua de terminais, tomada ou cabo. Quando a luz vermelha
acende e a unidade emite um sinal sonoro, é porque existe tensão no local. Electricistas, técnicos de manutenção,
assistência técnica e de segurança e mesmo os usuários domésticos podem detectar rapidamente circuitos com
tensão no local de trabalho e em casa.
•Tecnologia Voltbeat™ e auto-teste contínuo — para que você saiba está
funcionando
•Quando detecta tensão, a ponta acende e ouve-se um sinal sonoro
•CAT IV 1000 V para mais proteção
•Faixa tensão extendida: de 90 V a 1000 V CA ou de 200 V a 1000 V CA,
dependendo do modelo
•Também está disponível um modelo com circuito de controle de 20 V a 90 V CA

www.carlsons.com.br/supri
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Código: 66578
Modelo: 1AC A2II

R$ 64,90

Para o trabalho profissional,
conte com as ferramentas Fluke.
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housepress

Agilize sua rotina com os equipamentos
que dão conta do recado

ANALISADOR DE
QUALIDADE DE ENERGIA
FLUKE 435 SÉRIE II
Funções avançadas de
qualidade de energia,
capacidade de análise de
energia sem precedentes.
O Analisador de Qualidade de
Energia 435 II é o seu seguro
contra desafios na instalação.
Equipado com funções avançadas
de qualidade de energia e recursos
de monetização da energia. Os
problemas elétricos não são páreo
para essa ferramenta.

TERMOVISOR FLUKE TI400
Recursos de alto desempenho
tornam a resolução
de problemas rápida e fácil
O Termovisor Fluke Ti400 oferece
imagens focalizadas, nítidas e
detalhadas mais rápido do que outros
termovisores industriais. Foque em seu
alvo com a velocidade e precisão do
laser, sem se preocupar com obstáculos
por meio do LaserSharp™ (com foco
automático). Integrado ao Fluke
Connect™: Documentação e recursos de
visualização avançados são os pontos
fortes do Ti400.

MEDIDOR DE VIBRAÇÕES
FLUKE 810
Respostas rápidas na detecção
de problemas
Controle períodos de inatividade
imprevistos, evite problemas recorrentes,
defina prioridades de reparação e faça
a gestão dos seus recursos com uma
abordagem totalmente nova na medição
de vibrações.
O Medidor de Vibrações Fluke 810
é a mais avançada ferramenta de
detecção de avarias para as equipes de
manutenção mecânica que precisam de
respostas rápidas.

Para maiores informações e cotação no email fluke@carlsons.com.br
Solicite sua demonstração.

www.carlsons.com.br/supri

|

11 3351-5000

METROLOGIA

43

BASE MAGNÉTICA HASTE ARTICULADA
Podem ser posicionados em qualquer posição e firmemente
travados apenas pelo acionamento do manípulo.
- O travamento é obtido por sistema mecânico.
- Duplo sistema de fixação para relógios apalpadores,
através de furo ou “rabo de andorinha”.
- Haste (Fixa ou móvel): Haste Articulada c/
Sistema Mecânico
- Raio de alcance de 353mm
- Altura 431mm

Código: 08850
Modelo: 7033B

MICROMETRO DIGITAL

R$ 780,85

O primeiro micrômetro
do mundo com

Código: 28487
Modelo: 293-100

R$ 6.528,89

RUGOSÍMETRO SJ-210 PORTÁTIL
39 parâmetros de rugosidade;
Display colorido para resultados e gráficos;
Software em 16 idiomas selecionáveis;
armazena até 10.000 resultados de
medição.

CALIBRADOR TRAÇADOR
DE ALTURA

Código: 17314
Modelo: SJ-210

Medições internas leitura direta no nonio
Medições externas leitura direta no nonio
Cursor/impulsor em aço inox
Escala e nonio cromado fosco
Escala de medição elevada
Faces de medição interna arredondada
Graduação superior = 1/1000”
Graduação inferior = 0,02mm

R$ 9.649,41

RELÓGIOS APALPADORES

Código: 192-130
Modelo: 09277

Ponta de metal duro
Curso: 0.8 Mm
Resolução: 0.01 Mm
Força medição: 30 Gf
Mostrador: 0 – 40 – 0
Diâmetro do mostrador: 39 Mm

R$ 2.290,00

Código: 513-404E
Modelo: 11096

PAQUÍMETROS UNIVERSAIS

R$ 332,85

Fabricados em aço temperado de alta resistência a desgaste.
Deslize do cursor sobre guias ressaltadas impedindo o
desgaste da gravação.

Código

Modelo

10945

530-104BR

Capacidade Graduação

Tambor e bainha com acabamento
cromada. Metal duro, faces de medição
micro lapidada. Arco esmaltado. Inclui
estojo, barra padrão e chave.

Preço

0-150MM

0,05mm

R$ 194,00

10948 530-118B-10

0-200MM

0,02mm

R$ 267,00

10947

0-300MM

0,05mm

R$ 724,00

530-115

MICRÔMETROS EXTERNOS

www.carlsons.com.br/supri

Código: 103-137
Modelo: 09899
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R$ 166,00
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ESQUADRO COMBINADO SÉRIE C435M-300
ESQUADROS DE FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO PRETO CORRUGADO

ESQUADRO COMBINADO
SÉRIE C11MEH-150

R$ 1.575,50
Esquadros de ferro fundido com acabamento preto corrugado
CÓDIGO

REF.

TAMANHO

GRADUAÇÃO

RÉGUA

18799

C11MEH-150

150mm

1mm e 0,5mm
em Ambos os lados

Cromo-Acetinada

CÓDIGO
18784

REF.

TAMANHO

C435M-300

300mm

GRADUAÇÃO

RÉGUA

PREÇO

1mm e 0,5mm
Cromo-Acetinada
em Ambos os lados

R$ 1.146,55

CALIBRADOR
DE FONTE

ESCALA DE AÇO TEMPERADO

CÓDIGO

REF.

COMPRI x LARG x ESPES

PREÇO

18768

C604R-12

12” x 1” x 3/64”

R$ 180,00

Resistente capa de metal
protege as lâminas.
As lâminas podem ser
facilmente removidas ou
substituídas

CÓDIGO

REF.

ESPESSURA DAS LÂMINAS

PREÇO

18485

172B

0,002; 0,003; 0,004; 0,006; 0,008; 0,010; 0,012; 0,015mm

R$ 120,00

18478

172MA

0,002; 0,003; 0,004; 0,006; 0,008; 0,010; 0,012; 0,015mm

R$ 160,00

18479

172MBT

0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30mm

R$ 160,00

COMPASSO EXTERNO
Produzido com aço de alta
qualidade e muito bem
acabado. Pernas feitas de
barra chata e muito duráveis

NÍVEL EM FERRO FUNDIDO
SÉRIE 133B

CÓDIGO

REF.

TAMANHO E CAPACIDADE APROXIMADAS

PREÇO

18736

79A-10

250mm - 10”

R$ 222,50

COMPASSO DE CENTRO

CÓDIGO

REF.

DESCRIÇÃO

TAMANHO

PREÇO

80978

133B

Com Bolhas Ajustável, Fixa e de Prumo

15”

R$ 950,00

NÍVEL DE BOLSO SÉRIE 135B

Ponta cilíndrica ajustável e uma junção firme aperfeiçoada
CÓDIGO

REF.

TAMANHO E CAPACIDADE APROXIMADAS

PREÇO

CÓDIGO

REF.

DESCRIÇÃO

TAMANHO

PREÇO

18761

241-6

150mm - 6”

R$ 250,00

18846

135B

Com Bolha Principal

88mm - 3.1/2”

R$ 178,50

www.carlsons.com.br/supri
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A IMPORTÂNCIA DA AFERIÇÃO DE TORQUE
AFEREÇÃO DE TORQUE

PRODUÇÃO

A aferição a intervalos regulares e a recalibração

Torquímetros corretamente aferidos garantem precisão

garantem ao operador precisão repetitiva e aderência

repetitiva, poupando tempo, dinheiro, material e mão-

às normas internacionais. A aferição também garante

de-obra. Torquímetros regularmente aferidos reduzem

que o torquímetro esteja operando na sua melhor

o risco de fabricar produtos que irão falhar durante o

condição e pode apontar eventuais problemas com

uso, poupando dinheiro gasto em garantia e custos

o torquímetro, antes que aconteçam, talvez devido

de reparo do produto.

ao desgaste ou a componentes ou peças quebradas.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Aferidores de torque são encontrados em muitos

Engenheiros envolvidos em serviços de assistência

setores da indústria, tais como:

a clientes podem precisar aplicar vários e precisos

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Como as tecnologias constantemente se aperfeiçoam
com a introdução de novos materiais, processos e
técnicas de montagem, há uma demanda para a

ajustes de torque para uma série de componentes.A
aferição precisa dos torquímetros utilizados para tal é
de extrema importância para conseguir a aplicação
de torques corretos.

aplicação de torque correto. A aferição correta dos

OFERECEMOS DOIS TIPOS DE AFERIDORES DE TORQUE:

torquímetros é uma parte vital desse processo.

Aferidores de torque mecânicos beneficiam o

INSPEÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE
A aplicação precisa e repetitiva de torques é
fundamental em qualquer processo de controle de
qualidade para poupar tempo e dinheiro. Torquímetros
aferidos regular e precisamente podem e irão permitir
alcançar esses objetivos.

comprador, devido ao custo menor, por ser robusto
e de fácil utilização, projetado para aferir e ajustar a
maioria das ferramentas de torque.
Esses analisadores de torque garantem muitos anos
de serviço preciso e confiável.
Aferidores de torque eletrônicos são altamente
precisos e de fácil utilização.
Esses analisadores de torque podem oferecer muito
mais do que aferição de torque.
Esse equipamento digital permite ao usuário fazer o
download dos resultados dos testes efetuados, testar
ferramentas de torque manuais e motorizadas, operar
com várias unidades de torque e efetuar aferições em
capacidades maiores que as dos aferidores de torque
mecânicos.
Para mais informações, peça gratuitamente nosso
Manual de torque, pelo telefone (11) 3351-5013

www.carlsons.com.br/supri
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Ferramentas de Torque
TORQUÍMETRO DIGITAL – ‘COMPUTORQ III’
(TORQUÍMETRO DE INDICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TORQUE)

COMPUTORQ 3 é simples de usar a chave de leitura digital que exibe valores de torque em tempo real
em qualquer uma das quatro unidades de torque, ft.lbs., in.lbs., Nm, kg.cm.
Basta definir o valor de torque desejado e aplicar a força até que o verde se acende LED.

Código: 04431
Modelo: 2503CF3

R$ 3.490,00

• Novo design
• 15 graus cabeça catraca Flex
• Aperte o botão cabeça de liberação do soquete
• Grande, fácil de ler display digital
• Longa duração da bateria, usa 2 cada baterias de lítio CR123
• Aperto de borracha antiderrapante projetado ergonomicamente moldado
• Torques em sentido horário e anti-horário direções
• Sistema auto-desligamento após dois minutos, ecomomia de bateria
• Grava a última unidade e ajuste de torque selecionado
• Toque sonoro quando set valor de torque é atingido, se o valor de torque set for ultrapassado, um tom de alarme soará.
• 3 cores LED bar luz amarela LED indica a aproximação de torque configuração desejada LED verde indica o valor de
torque desejado seja alcançado LED vermelho indica fixador foi o excesso de torque, solte e volte a apertar.
• Quando o valor de torque desejado seja alcançado, display irá realizar valor e piscar por dez segundos.

www.carlsons.com.br/supri
www.suprimentosindustriais.com.br
| 11 3351-5000
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Escala para ajuste protegida por um vidro = sistema
de ajuste mais seguro. Número de série na chave
e no ertificado garantem uma identificação precisa
do produto, rastreável de acordo com as normas
nacionais/internacionais.

DREMASTER DM K
TORQUÍMETRO COM CATRACA INTEGRADA PARA APERTO CONTROLADO BIDIRECIONAL E CABEÇA DE
COGUMELO INTERCAMBIÁVEL COM BOTÃO PARA LIBERAÇÃO.

Cabeça da catraca e quadrado
de
encaixes cromados. Todos
os quadrados 1/2” da série
DREMASTER DMK possuem
cobertura de plástico - também
chamada de cabeça de
cogumelo, que evita a extração
total do quadrado durante a
substituição dos adaptadores.

Modelo de torquímetro
tipo II Classe A, conforme
classificação da norma
DIN ENISO 6789:2003.
Tolerância de exatidão: ±
3%, supera especificações
da norma.Acompanha
certificado de verificação.
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Tubo de aço: com alta
proteção contra corrosão.
Acabamento em cromo
acetinado.

Leve e Seguro: o botão de bloqueio
possibilita o bloqueio seguro do ajuste de torque.
Referência de “torque ajustável” por meio de
símbolo de bloqueio aberto. Ajuste rápido com uso
de chave Allen.

Acionamento automático:
o DREMASTER DMK emite
sinal sonoro e tátil (vibração),
avisando que o torque prédeterminado foi atingido.

Código

Modelo

29961

DMK 100

29962
29963
29964
29965
29966

DMK 750

29967

DMK 850

Capacidade
N.m
Ibf.pé

Preço

20-100

15-75

1/2”

R$ 1.223,96

DMK 200

40-200

30-150

1/2”

R$ 1.223,96

DMK 300

60-300

45-220

1/2”

R$ 1.406,62

DMK 400

80-400

60-300

DMK 550

110-550

3/4”

R$ 2.322,85

80-405

3/4”

R$ 3.962,99

150-750

110-550

3/4”

R$ 4.489,05

250-850

185-630

3/4”

R$ 4.909,90

DREMASTER DMUK
TORQUÍMETRO COM CATRACA INTEGRADA PARA
APERTO EM SENTIDO HORÁRIO CONTROLADO.

PARA APLICAÇÃO DE TORQUE no sentido
horário Torquímetro ajustável, de estrutura
robusta, com e catraca e quadrado
integrados parauso na indústria. Fornecido
com certificado de fábrica. A Gedore
garante erro máximo de exatidão de ± 3%
do valor estabelecido na escala. Catraca
reversível de 1/2”. Construção tubular em
aço forte e acetinado, com cabeça de
catraca cromada e partes plásticas de alta
qualidade. Cabo ergonômico. Comutação
entre escalas N.m e lbf.pé e escala
micrométrica para N.m (ajuste de valores
intermediários). Sistema de acionamento
dispara sinal tátil e sonoro. Sistema rápido,
ergonômico e seguro de ajuste do torque.

Com quadrado de
1/2” e função catraca
reversível integrada
por meio de alavanca
de troca para aperto
controlado em sentido
horário.

Tubo de aço: alta proteção contra
corrosão. Acabamento em cromo
acetinado, catraca cromada.

FUNÇÃO
PARA MUDAR O SENTIDO DE ROTAÇÃO
DO DREMASTER DMUK:
Gire a alavanca da catraca
reversível de forma que
corresponda à direção
desejada, sentido horário ou
anti-horário.

www.carlsons.com.br/supri

Capacidade
N.m
Ibf.pé

Código

Modelo

29968

DMUK 100

20-100

15-75

1/2”

R$ 1.691,57

29962

DMUK 200

40-200

30-150

1/2”

R$ 1.224,23

29963

DMUK 300

60-300

45-220

1/2”

R$ 1.406,62

|
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EQUIPAMENTOS DE TORQUE

TORQUEADEIRA A BATERIA

Cabo ergonômico para
melhor manuseio

SÉRIE LDA (90-4.000 N.M)

Sistema eletrônico
com microprocessador inteligente
garante alta precisão no torque

Seletor de velocidade
rebaixado evita a mudança
acidental
do torque

Bateria de Íon-Lítio
proporciona maior
autonomia
Bateria com encaixe
em ambos os lados
permite maior flexibilidade

Articulação giratória
(360º) facilita a aplicação do
torque em locais de difícil acesso

Acionamento eletrônico ON/OFF

Sistema de segurança:
mecanismo alivia tensão durante o
aperto, protegendo a engrenagem e
prolongando a vida útil do equipamento

TORQUEADEIRA A BATERIA
A nova torqueadeira a bateria LDA é um marco no desenvolvimento da tecnologia de torqueamento. As
torqueadeiras da Série LDA apresentam um microprocessador inteligente, em sua unidade eletrônica,
que avalia a resistência do parafuso. A combinação da bateria íon-lítio com um sistema de engrenagens
de alta performance permite aplicação de torques de até 4.000 N.m. Um novo sistema de segurança
protege as engrenagens no desaperto de parafusos engripados. Acompanha certificado de verificação
individual que garante rastreabilidade, conforme DIN ISO 9001:2000. Cada torqueadeira a bateria vem
verificada de fábrica e acompanhada de um certificado de verificação.

VANTAGENS DA APLICAÇÃO DA TORQUEADEIRA A BATERIA
• Velocidade e precisão de torque constante durante o ciclo total de uso. Equipada com novo sistema de
controle de torque, permite que o torque desejado seja alcançado continuamente;
• Possui performance confiável e precisa, mesmo trabalhando em condições extremas;
• Permite trabalhar 100% mais tempo por cada carga em relação às baterias convencionais;
• Modo de carga rápida fornece uma carga completa em menos de 60 minutos;
• Acompanha duas baterias Íon-Lítio e um carregador.

www.carlsons.com.br/supri

|
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CHAVE DE TORQUE ULTRASLIM SÉRIE-W
A solução fácil para acesso difícil.
A nova chave de torque da Série UltraSlim (Ultra Fino) oferece alto desempenho
em espaços apertados que não acomodam ferramentas padrão. Projetada a
partir do zero, a Série Ultra Fino foi concebida para melhorar a segurança,
trabalhar com mais rapidez e durar mais que a linha de outras chaves de torque
das marcas rivais.

VANTAGENS:

LANÇAMENTO

Facilidade de uso: com projeto extremamente simples de uso e manutenção,
é de fácil utilização pelo usuário e se encaixa onde soluções padrão não são
adequadas.
Desempenho: componentes superiores proporcionam uma melhor resistência.
Certificação CE-ATEX para uso em ambientes explosivos.
Precisão: Vazão constante de torque oferece precisão de +/- 3% ao longo do
curso total.
Certificado de calibração despachado com cada cabeçote.

CONSULTE

BOMBA ELÉTRICA P/ TORQUÍMETRO HIDRÁULICO
Bomba potente de duas velocidades é leve e fácil de carregar.
Trocador de calor padrão mantém baixa a temperatura
de bomba em condições extremas. Manômetros com glicerina
e escalas de leitura em psi e bar. Válvula de alívio ajustável
p/controle preciso da repetição e dos ajustes de torque.
Capacidade de Reservatório 1,9 Litros; Vazão 10.000 PSI
Motor: 0,5 CV 220V monofásico
Pressão Máxima de Trabalho: 800 bar

Modelo: PMU-10422
Código: 62307

CONSULTE

TORQUÍMETRO HIDRÁULICO
Projetos robustos, leves e ergonômicos, permitindo a manutenção no local do trabalho
sem utilização de outras ferramentas e facilitando o manuseio e o encaixe, mesmo
onde o acesso seja limitado; Conexão hidráulica, tipo manifold, com giro de até 360º;
Mecanismo com botão para liberar o inserto de encaixe quadrado; Todos os torquímetros
são niquelados para excelente proteção contra corrosão e maior. Vazão constante
de torque oferece precisão máxima através do curso total; Garantia de durabilidade,
confiabilidade e segurança;

VANTAGENS:
Poucas partes: permite a facilidade de
manutenção no local de trabalho, sem uso de
ferramentas especiais;
Braços de reação de posições múltiplas encaixe de 360º;
Catraca com dentes finos - evitando o travamento
de ferramenta.

CONSULTE MODELOS E CAPACIDADES!
www.carlsons.com.br/supri
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Workshop Carlsons na sua empresa!
A fim de cada vez tornar mais presente nos clientes, a Carlsons inaugurou
em 2013 um programa de “Workshop Carlsons”, aonde vamos até o
cliente com nossa equipe de especialistas de produtos para apresentar
soluções, inovações de produtos, demonstrações técnicas, onde o cliente
tem a acesso os produtos que podem auxiliar no seu dia a dia.
Levamos até o cliente toda estrutura de uma feira, porem, in company, com
exposição de produtos, fornecendo materiais técnicos, catálogos, palestras
técnicas de acordo com a necessidade do cliente com profissionais
altamente qualificados.
A Carlsons não é apenas uma empresa que vende produtos de alta
qualidade, é uma empresa que se preocupa com o cliente, dando então,
todo suporte necessário.
Por conta de atitudes como estas, a Carlsons se mantém há 70 anos no
mercado, expandindo a cada ano por todo Brasil e conquistando clientes
que se tornam ” fiéis.”
Para mais informações e solicitar o Workshop Carlsons entre em contato
através do telefone 11 3351-5000 – marketing@carlsons.com.br

www.carlsons.com.br/supri
www.suprimentosindustriais.com.br
| 11 3351-5000
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Com garantia de alta funcionalidade e de qualidade no acabamento, a
Carlsons dispõe de uma linha de equipamentos para soldas nos mais variados
processos; tais como Eletrodo Revestido, Mig, Mag, Tig e Arco Submerso.

Fixação e Solda
Com garantia de alta funcionalidade e de qualidade no acabamento, a
Carlsons dispõe de uma linha de equipamentos para soldas nos mais variados
processos; tais como Eletrodo Revestido, Mig, Mag, Tig e Arco Submerso.

REGULADOR DE
PRESSÃO OXIGÊNIO

MAÇARICO DE CORTE ATÉ 300 MM
Os Maçaricos de corte mecanizado, projetados para operações
contínuas e prolongadas de cortes pesados mecanizados de chapas e
perfis com até 300 mm de espessura.

Código: 29705
Modelo: C 53 1N

Pressão máx. entrada:200kgf/cm3,
pressão máx. saída: 12kgf/cm3,
conexões de entrada: ABNT218-1,
conexões de saída: 1/2NPT,
vazão: 90m3/h.

CONSULTE

R$ 280,00

CONJUNTO SOLDA OXI-ACETILÊNIO
PARA SOLDA

REGULADOR
DE PRESSÃO

Código

Modelo

67421
67418

1 cilindro de oxigênio industrial, 01cilindro
de acetileno, mangueira dupla reforçada
(5mts),reguladores de pressão oxi-glp,
válvula anti-retrocesso, maçarico para solda com
02 extensões.

Código: 25922
Modelo: PPU

Capacidade

Preço

R 51

350 PSI

R$ 210,00

R 52

3000 PSI

R$ 210,00

CONSULTE

VÁLVULA CORTA CHAMAS P/ OXIGÊNIO
ACETILENO GLP
VÁLVULAS CORTA CHAMAS P/ ACETILENO GLP
Valvula ideal para uso na entrada dos maçaricos.
Acetileno: pressão máx. de operação: 1kgf/
cm3 e capacidade
máx. 2m3/h.

Código: VSCM
Modelo: 66970

CONSULTE

As válvulas secas corta chama VSCR (gases combustíveis)
para uso na saída dos reguladores, são equipamentos
que impedem o retorno da chama até as fontes de
suprimento dos gases em caso de um retrocesso.
Possuem roscas conforme a norma
CGA E-1.
Pressão Máx. de Oper.: 1 kgf/cm²
Capacidade Máxima: 2 m³/hr

Código: VSCR
Modelo: 66981

CONSULTE

Código

Capacidade

Referência

66983

NM 6-30 - 1/4” MQ

VSC_GC

66984

NM 8-40 - 3/8” MQ

VSC-OX

www.carlsons.com.br/supri
www.suprimentosindustriais.com.br
| 11 3351-5000
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FIXAÇÃO E SOLDA

EQUIPAMENTO PARA SONDA COM ELETRODOS
REVERTIDOS - SUPER BANTAM 256 / 256 PLUS
Transformadores para soldagem com eletrodos revestidos; Ideal para serralheria e uso geral;
Solda com diversos Eletrodos OK - Bantam 250 Serralheiro S: solda até 2,50mm - Super Bantam
256: solda até 3,25mm - Super Bantam 256 Plus: solda até 3,25mm (inclusive OK 48.04);
Resistente e de fácil manuseio; Formato vertical proporciona melhor ergonomia

Código: 49952
Modelo: BANTAM 256

Código: 25978
Modelo: 256 SUPER BANTAM

CONSULTE

EQUIPAMENTO PARA SONDA COM
ELETRODOS E TIG - LHN 220I PLUS
Prontos para uso - já vem com garra obra e porta eletrodo; Fácil transporte - confortável alça
tiracolo; Fácil de usar - painel simples de fácil ajuste; Soldagem de alta qualidade - arco estável
e macio; Ideais para soldar com diversos Eletrodos OK; Compatíveis com geradores de energia;
Melhor relação peso x potência da categoria - 200 A em apenas 6 kg; Chave seletora de
processo TIG / Eletrodo revestido no painel frontal; Ótima soldabilidade com eletrodos
celulósicos; Solda com Eletrodos OK 48.04 de até 4 mm; Excelente soldabilidade no processo
TIG; 2 anos de garantia!

Código: 00894
Modelo: LHN220I PLUS

R$ 1.200,00

EQUIPAMENTO PARA SONDA MIG/MAG
CADDY MIG C 160I
Tecnologia inversora; Leve e compacta - apenas 11,4 kg; Alimentador de arame embutido;
Até 160A para soldagem de arames sólidos ou tubulares de 0,8 mm; Design Inteligente:
Alça prática para as mãos, alça tiracolo e enroladores de cabos que não se entrelaçam além
do porta objetos na parte superior; Muito Resistente: Feita com carcaça de polímero de alto
impacto; Pronta para uso: Tocha MXL™ 180 e mangueira de gás incluídos; Fácil de Usar:
Painel simples e ajuste pela espessura da chapa; Com gás de proteção: Para uma soldagem
mais econômica, utilize o arame sólido OK Autrod 12.51 de 0,8mm e bobina de 5kg; Sem
gás de proteção: Se precisar ir até o local para fazer a soldagem, utilize o arame tubular
autoprotegido Coreshield 15, com bobina de 4,5kg

Código: 00898
Modelo: CADDY MIIG C 160I

CONSULTE

SMASWELD 318 TF + ORIGO FEED 302N PO
SOLDAGEM MIG / MAG E COM ARAMES TUBULARES
Fontes para soldagem MIG/MAG indicadas para caldeirarias leves, serralherias, manutenção
e auto-peças; Projetadas para utilização com alimentador de arame externo; Extensa gama de
aplicações: ajustes de parâmetros com 20 posições de soldagem; Excelente estabilidade de
arco mesmo utilizando CO2; Garra-obra e medidor digital inclusos

CONSULTE MODELOS E ACESSÓRIOS

www.carlsons.com.br/supri
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FIXAÇÃO E SOLDA

OS BENEFÍCIOS DOS SISTEMAS DE FIXAÇÕES HUCK:
* Fácil de usar - precisão garantida com pouco tempo de treinamento do operador;
* Alta produtividade - reduz o tempo de instalação entre 25% e 50%;
* Redução de procedimentos do Controle de Qualidade – uma inspeção visual da parte superior é suficiente para
verificar a correta instalação;
* Alta performance de fixação - Tipicamente 10% a 20% mais fixo que os sistemas com roscas convencionais;
* Durabilidade - força de fixação extremamente maior com 10% a 20% de força de tensionamento a mais, em relação
aos sistemas convencionais de fixações com roscas.

C6L® HUCKBOLT

Ideal para aplicações gerais em manufatura, assim como na fabricação de
caminhões, ônibus, traillers e vagões. Disponível em vários materiais, tipos de
cabeças e diâmetros entre 3/16” a 3/8”.

REBITE MAGNA-LOK®

Um rebite estrutural que oferece um sólido círculo e travamento para resistir a alta
vibração. Pode ser aplicado em materiais com espessuras até 3/8”. Disponível
em vários materiais e tamanhos de cabeças. Frequentemente utilizado em antenas,
caixas elétricas e várias aplicações automotivas. Otimo substituto para o Rebite
POP quando você possui problema de fixação ou infiltração.

C50L® HUCKBOLT

Para fabricantes de vagões, equipamentos de mineração, estruturas metálicas,
embarcações, ônibus, pontes, e em outras aplicações onde se exige alta
resistência nas fixações os fixadores da Huck são os mais especificados. Os
Huckbolts C50L são comparativamente mais econômicos e seguros que outros
sistemas de fixação como parafuso e porca, solda ou rebite maciço a quente..
O C50L está dentro dos requerimentos da norma A325. Disponível em vários
materiais e tipos de cabeças.

REBITADOR 302E

Código: 00190
Modelo: 302E

CONSULTE

Rebitador recomendado para alta produção com sistema de
vácuo ajustável, mantém o rebite dentro do bocal, que permite
ao operador para instalá-lo em qualquer ângulo e ter uma
mão livre. Sistema de vácuo também automaticamente recolhe
mandris quebrados em um recipiente, anexado na parte de trás
da cabeça da ferramenta. Isso cria um ambiente de trabalho
seguro e limpo, para evitar que mandris quebrados caiam
no chão. Essa ferramenta instala rebites cegos em diâmetros
de 3/32 “3/16”, aço carbono e alumínio, como também a
rebites de ¼ “diâmetro de alumínio. Ele inclui uma entrada de
ar giratória para aumentar a mobilidade durante o trabalho.
Seu design ergonômico fornece conforto, com um mínimo de
esforço do operador. A pressão de ar recomendada para esta
ferramenta de computador é de 85-95 PSI. Peso: 1,9 Kgs

www.carlsons.com.br/supri
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HUCKBOLT

Com rosca e porca
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FERRAMENTAS PARA TUBO

LANÇAMENTO
Desde 1923, a Ridgid continua
sendo símbolo de confiança para os
dedicados profissionais dos mercados
especializados. Toda ferramenta e
máquina que contendo essa marca
é construída com os mesmos altos
padrões de qualidade, resistência, e
durabilidade que as primeiras chaves
de tubo para serviços pesados há
mais de 80 anos. Nós da Carlsons
levamos este legado a sério, por isso,
não medimos esforços para levar até
nossos clientes a linha completa de
ferramentas e máquinas Ridgid.

Modelo: RE6 3X1
Código: 78920

CONSULTE

Cabeçote-corta-cabo
Cabeçote-crimpador

Cabeçote-vazador

CRIMPADORA ELÉTRICA/MÁQUINA DE PRENSAR À BATERIA
COMPRESSÃO DE TERMINAIS E CONECTORES ELÉTRICOS 3 EM 1
• Única 3 em 1 do mercado, com exclusivo Sistema de Engate Rápido, em uma única ferramenta
três aplicações disponíveis;
• Cabeçotes intercambiáveis (Cabeçote-crimpador, Cabeçote-corta-cabo e Cabeçote-vazador);
• Cabeçote de Compressão com sistema de 4 pinos - Sem a necessidade de matrizes;
• Cabeçote-corta-cabo para cabos de cobre até 750 MCM, cabos de aluminio ate 500 MCM
e cabos de alumínio com alma de aço até 477 MCM;
• Cabeçote-vazador para perfuração de chapas até 2,5”. Matrizes intercambiáveis;
• Força de compressão de 6 ton (53 KN), capacidade até 750 MCM (380mm²);
• Maior intervalo de serviço do mercado - 32.000 ciclos;
• Ciclo de 3 a 4 segundos para compressão e corte;
• 20% a mais de autonomia de bateria em relação a média do mercado.

www.carlsons.com.br/supri
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FERRAMENTAS PARA TUBO

SEESNAKE COMPLETO COM MONITOR
• Um sistema de câmera composto por um carretel (que define a capacidade de distância do sistema,
incluindo o cabo e a cabeça da câmera) e um monitor.
• Mola da cabeça da câmera toda em Aço Inoxidável endurecido para uma maior durabilidade.
• Inspeciona linhas de 2” a 12”, mesmo na presença de curvas a 90º.
• Possui LEDs resistentes de alta intensidade que aumentam a confiabilidade.
• O transmissor flexível, facilita a localização e é totalmente compatível com os localizadores Navitrack II,
Navitrack Scout e SeekTech da RIDGID.
• Disponibilidade também de uma câmera auto-centrante, que mantém a imagem sempre na vertical
• Compatível com qualquer monitor SeeSnake.

Modelo: KD 325
Código: 69903

CONSULTE

ROSQUEADEIRA PORTÁTIL
A unidade de força mais potente do mercado e a que oferece mais opções de
trabalho. Abrir roscas, cortar tubos grandes, biselar tubos e curvar tubos leves.
Engrenagens da coroa e pinhão de dentes paralelos asseguram máxima potência
no eixo. Cabeçotes e adaptadores montados com segurança, em qualquer lado
da máquina. Cabeçotes 12-R são fixados sem adaptador.

Modelo: 700 BSPT
Código: 31784

CONSULTE

CÂMERA DE INSPEÇÃO MICRO CA-300
Registre com facilidade imagens fixas e vídeos de problemas em locais de difícil
acesso. O design anatômico tipo cabo de pistola, a tela ampla e a cabeça da
câmera em Alumínio anodizado e reforçado com quatro LEDs brilhantes facilitando a detecção e o diagnóstico no local inacessível. Obtenha a visualização
perfeita com as funções avançadas como a rotação de imagem e o zoom digital.

Modelo: CA-300
Código: 16786

CONSULTE

CÂMERA DE INSPEÇÃO MICRO CA-100
Monitor (resolução de 320x240): LCD colorido de 3,5”.
Cabeça da câmera: 17 mm em alumínio anodizado (6mm opcional).
Iluminação: 4 LEDs ajustáveis.
Alcance do cabo: 1 metro (com expansor - até 10 metros).
Saída para vídeo: Cabo RCA de 3” Acessórios: Espelho, gancho e imã.

Modelo: CA-100
Código: 68886

CONSULTE
www.carlsons.com.br/supri
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MÁQUINAS E ACESSÓRIOS

RECTIFICADORA DIREITA
Constant-Electronic para que o número de rotações permaneça
inalterado, mesmo em situações de maior esforço. Novo sistema de
aperto para uma fixação sem folgas das pontas abrasivas para um
trabalho preciso. N° de rotações (sem carga) 10.000 – 28.000 r.p.m.

Modelo: GGS 27L
Código: 26097

R$ 736,24

Modelo: GWS 7-115
Código: 02578

R$ 259,55

Modelo: GWS 20-180
Código: 42191

R$ 495,21

Modelo: GSB 13 RE
Código: 81541

R$ 281,22

Modelo: GLL 2
Código: 43154

R$ 607,00

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2”
Interruptor lateral: acionamento com uma só mão. Durável: escovas
de carvão autodesligantes, rolamento blindado e amarração de
barbante no induzido. Potência 720 W.
• N° de rotações (sem carga) 2.800
• 9.300 r.p.m. • Eixo M 14 - Ø do disco 4 1/2 ”
• Peso 1,5 kg

ESMERILHADEIRA BOSCH 7’’ GWS 20-180
Esmerilhadeira Angular com 2100 W de potência. Exemplar nos
trabalhos de desbastar, cortar e escovar. Empunhadeira auxiliar
antivibração em ângulo apropriado para trabalhar com segurança e
comodidade.
• Disco de Desbaste: 7” (180 mm)
• Disco de Corte: 7” (180 mm)
• Disco de Lixa: 7” (180 mm)
• Potência: 2.100 watts
• Rotações por Minuto: 8.500 min-1

FURADEIRA GSB 13 RE
Botão-trava para trabalhos contínuos. Empunhadeira emborrachada:
agarre seguro e confortável.
• Potência 600 W. N° de rotações (sem carga) 0 – 3.000 r.p.m.
• Potência útil 301 W
• Peso 1,6 kg

NÍVEL A LASER LINEAR GLL 2
O melhor custo-benefício do mercado. O mais compacto laser linear
de linhas cruzadas: apenas 42 mm de comprimento e 250 g de
peso. Maior precisão, linhas mais visíveis, maior alcance, maior
ângulo de abertura do que os concorrentes.
• Díodo do laser 635 nm, < 1 mW
• Raio de acção 10 m
• Raio de acção com painel de alvo 10 m
• Ângulo de autonivelamento ± 4°
• Protecção contra pó e salpicos de água IP 5X

MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER GLM 150
Especialista em ambientes internos. Medições com precisão milimétrica de áreas, volumes
e comprimentos até 150 m. Cinco novas funções: medições indiretas, de áreas irregulares,
distâncias angulares, espaçamento contínuo e timer.
• Díodo do laser 635 nm, < 1 mW
• Faixa de trabalho 0,05 – 150 m
• Precisão de medição ± 1 mm
• Tempo de medição, médio < 0,5 seg
• Tempo de medição máx. 4 s
• Bateria 4 x 1,5-V-LR03 (AAA)
• Dispositivo de desconexão automática 4 min. • Peso 0,24 kg

www.carlsons.com.br/supri
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Modelo: GLM 150
Código: 43154

R$ 1.082,82
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MEDIDOR LASER DE DISTÂNCIAS GLM 80
+ R 60 PROFESSIONAL

SERRA MÁRMORE
GDC 12-34 D

• Armazena os últimos 20 resultados na memória.
• Em combinação com a régua de medição R 60 Professional,
o GLM 80 Professional transforma-se num nível digital: medir
distâncias, nivelar e medir inclinações precisas com o mesmo
aparelho. Isso é perfeito.
Classe do laser

2

Faixa de trabalho

0,05 – 80 m

Precisão de medição

± 1,5 mm

Tempo de medição, médio

< 0,5 seg

Tempo de medição, máx.

4s

Bateria

1 bateria de lítio de
3,7 V (1250 mAh)

Dispositivo de desconexão automática

5 min.

Comprimento

111 mm

Largura

51 mm

Altura

30 mm

Unidades de medida

m/cm/mm

Número dos valores da memória

20 + 1

Modelo: GLM 80 + régua R60
Código: 43153

Modelo: GDC 12-34
Código: 49727

R$ 182,53

Para cortes retos em todos os tipos de
pedras, pisos, cerâmica, azulejos,
telhas, entre outros materiais.
• Potência 1.275 W
• N° de rotações
(sem carga) 12.000 r.p.m.
• Capacidade do disco
110 mm
• Máx. capacidade
de corte 34 mm

CONSULTE

FURADEIRA DE IMPACTO
Durável: novo sistema de engrenamento,
motor de alto desempenho e sistema
de ventilação e resfriamento. Ótimo
balanceamento: mais conforto, menos
fadiga.

Modelo: GRS 12-2
Código: 22037

R$ 311,91

MARTELETE ROMPEDOR/PERFURADOR
O martelo multiusos mais rápido na classe de 4 kg
• Utilização versátil em trabalhos de cinzelagem e de perfuração, bem como em
trabalhos com a broca de coroa oca
• Perfuração 30% mais rápida (em Ø de 25 mm) do que as ferramentas equiparáveis
• Valores de vibrações reduzidos, na ordem dos 12 m/s², para um trabalho sem
fadiga graças ao Vibration Control da Bosch
• Extremamente robusto graças à carcaça da engrenagem em alumínio
• Substituição rápida entre bucha SDS-plus e
bucha de aperto rápido para perfurações em
madeira e metal
• Formato compacto para um
manuseio perfeito

Modelo: GBH 4-32DFR 220V
Código: 84288

Potência absorvida

900 W

Energia de impacto individual, máx.

4,2 J

Número de impactos às rotações nominais

0 – 3.600 i.p.m.

Rotação nominal

0 – 800 r.p.m.

Peso

4,7 kg

Encabadouro

SDS-plus

Amplitude de perfuração
Ø de furo em betão com brocas para martelo

6 – 32 mm

Campo de aplicação ideal betão, com brocas para martelo

14 – 25 mm

Ø máx. de furo em alvenaria com brocas de coroa oca

90 mm

Ø máx. de furo, aço

13 mm

Ø máximo de furo em madeira

32 mm

CONSULTE
www.carlsons.com.br/supri
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MÁQUINAS E ACESSÓRIOS

MÁQUINA PORTÁTIL S1010
Arco rígido em magnésio, velocidade
variável no gatilho.
Indicada para cortes de perfis estruturais,
tubos de parede fina e materiais ferrosos
de baixo carbono ou não-ferrosos.

Código: 82635
Modelo: S1010

R$ 850,00

MÁQUINA DE BANCADA S1101
Arco de alumínio injetado.
Base robusta e compacta.
Morsa manual com sistema de aperto rápido.
Facilidade de transporte: 23kg.
Caixa removível para extrair cavacos.
Caixa de comando com parada de emergência.
Oarada automática ao final do corte.
Corte a seco, sem lubrificação.
Fabricação conforme a Norma CE.

Código: 03144
Modelo: S1101

R$ 2.450,00

Opcional:
Bancada de
apoio BPM1101
(vendida
separadamente).

MÁQUINA GRAVITACIONAL E MANUAL S3220 H2
Avanço do arco gravitacional e manual.
Arco de ferro fundido.
Guias combinadas com rolamentos.
Bomba de refrigeração.
Motorredutor tipo sem-fim.

Código: 78379
Modelo: S3120 NR-12

CONSULTE
www.carlsons.com.br/supri
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Opcionais:
Mesa de rolete de entrada e saída.
Indicador de tensionamento da fita.
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SERRA DE FITA HORIZONTAL REFRIGERADA, J-3410-2
Guias da fita: eixo lateral excêntrico e rolamentos de esferas; rolamentos de
esferas traseiros. O acionador da lâmina é um eixo sem-fim de aço temperado.
Cabeçote e mesa de ferro fundido reforçado.
Guias da serra de fita com rolamentos de esferas ajustáveis.
Sistema de alimentação hidráulico ajustável.
Desligamento automático no fim do corte.
Motor: Monofásico, 3/4HP, 220V
Velocidades de corte (m/min.): 24, 40, 55, 80 m/min.
Código: 70304
Dimensões da fita 2369x19x0,9mm
Modelo: J-3410-2
Dimensões: 1270x457x1041mm
R$ 9.980,00
Peso líquido: 140 kg

FURADEIRA RADIAL, J-720R
As engrenagens do conjunto motriz e os eixos são
fabricados com o aço níquel-cromo, tratado termicamente
e retificado, adequado a altas cargas de torque. O fuso
é feito de aço cementado para resistência a cargas e ao
desgaste. Projetada para resistir a operações de furação
pesada, operações de mandrilhamento, abertura de
roscas, garantindo máxima precisão. Dispositivo de
segurança de elevação do braço impede a queda
acidental do braço. Ejetor automático da ferramenta.

CARACTERÍSTICAS
Capacidade de furação: 38 mm
Capacidade de rosquear – aço/fofo: M19/M25
Distância da base ao fuso – max/min: 1060/244mm
Distancia máxima entre fuso e mesa: 680mm
Motor elétrico, 3HP, trifásico 230/460V, instalado a 230V
Curso horizontal do cabeçote: 530mm

3X

Código: 70212
Modelo: J-720R

sem juros

R$ 49.900,00

QUANTIDADE DISPONÍVEL: 01 PEÇA

FURADEIRA DE COLUNA COM VELOCIDADE VARIÁVEL, J-2221VS
Construção reforçada de ferro fundido
Ampla mesa de trabalho com rasgos “T” retificados para facilitar os ajustes
Elevação da mesa por cremalheira dianteira ou lateral.
A mesa gira 360º em torno da coluna
Base provida de rasgos “T”
Construção maciça do cabeçote para maior precisão e rigidez
Mostrador Digital de Velocidade

Código: : 70213
Modelo: J-2221VS

CONSULTE

3X

CARACTERÍSTICAS
Capacidade de furação em fofo: 32 mm
Dimensões da base - 698x489x152mm
Diâmentro da coluna - 114mm
Capacidade de peso sobre a mesa - 80Kg
Motor -Monof, 115/230V
Peso: 324Kg

sem juros

MÁQUINA DE CONFORMAÇÃO 3 EM 1, GUILHOTINA, VIRADEIRA E CALANDRA)
Operação à direita ou à esquerda.
A máquina de corte pode ser usada com aço doce,
alumínio, latão, cobre, chumbo, plástico e zinco.
A viradeira permite dobras em ângulo, em canaleta,
caixa ou outras operações complexas de dobramento.
Os cilindros para calandrar são torneados com precisão
e retificados.

CARACTERÍSTICAS
Espessura Máxima. Chapa de aço (mm) - 0,8
Capacidade de aço macio (mm) - 508
Capacidade Comprimento de corte (mm) - 508 / 762
Capacidade de dobra (mm) - 508 x 762
Capacidade de laminação (mm) - 508 / 762

Código: 70297
Modelo: : SBR-30 M

R$ 5.900,00
www.carlsons.com.br/supri
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A Carlsons, distribuidora dos principais fabricantes
de ferramentas e equipamentos, o convida para
visitar nosso estande na FEIMAFE 2015
Rua O - Estande 770.

18 A 23 DE MAIO

PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI • SÃO PAULO-SP
2ª a 6ª das 10h às 19h • Sábado das 9h às 17h

www.carlsons.com.br

