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A Carlsons está no mercado brasileiro há mais de 70 anos, e sua história começou em 
1944, onde foi fundada pelo Sr. Bento José da Rocha Pereira, sendo especializada em aço e 
ferramentas para torno.
 
No começo dos anos 60, já sob a gestão de Carlos Augusto Barbosa Pereira, batizada de 
Ferramentas Paulista S/A,  a empresa ingressa no mercado automotivo e, com o crescimento da 
indústria automobilística no pais, expande a sua atuação das oficinas para as concessionárias  e 
finalmente, nos anos 90, para as montadoras.
 
Com o crescimento dos negócios e aquisição de outras empresas, em 1997 a Ferramentas Paulista  
S/A mudou a razão social para Carlsons Produtos Industriais Ltda. e 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.

 
Em sua constante preocupação 
de fornecer o que há de melhor 
em ferramentas e equipamentos, 
a Carlsons foi investindo e se 
consolidando como distribuidora 
das melhores marcas do mercado 
mundial, contando hoje com 
uma estrutura que engloba filias 
no Paraná, Rio Grande do Sul e  
Minas Gerais, além de um Centro 
de Distribuição em Diadema e 
uma Trading nos Estados Unidos, 
mas nunca esquecendo o seu 
principal objetivo  de oferecer 
qualidade, no atendimento, no 
produto e na solução.

quAlIdAdE POR ExCElêNCIA

Matriz - São Paulo

Filial Curitiba (PR)

Filial Caxias do Sul (RS)

Centro Logístico Diadema (SP)

Filial Belo Horizonte (MG)
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4 movimentação

Código 

Capacidade

90º 0º

Kg

86SLRM10 450 900

86SLRM12 500 1000

86SLRM16 1120 2000

86SLRM20 2000 4000

86SLRM24 3150 6300

86SLRM30 5300 10600

86SLRM36 8000 11800

86SLRM56* 15000 25000

Código Modelo Capacidade Marca Preço

51680 YL 1000 1 Ton - 3mts CM Columbus Mckinnon R$ 850,00

51675 YL 3000 3 Ton - 5mts CM Columbus Mckinnon R$ 1.490,00

TAlHA MANuAl YAlElIFT 360
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.

A CM Brasil mais uma vez sai na frente a acaba de lançar a 
nova linha de manilhas normatizadas. 
Corpo e pino aço alloy de alta resistência, Grau 6, temperado
•	Fator de Segurança: 5:1
•	Normas: Cumpre com ISO 2415 - EN 13889, US Fed.

Spec. RR-C-271F Tipo IVA Classe 2 (pino roscado) Classe 3 
(pino e porca), Grau A

MANIlHAs

PEGA CHAPA HORIZONTAL Série CH
PEGA CHAPA VERTICAL Série CZ

PEGA CHAPA OlHAl dE 
susPENsAO 
GIRATÓRIO
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movimentação

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: 54872 
Modelo: CL250K -2C10-C6

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.

TAlHA PNEuMáTICA dE CORRENTE dE ElO ClK

Capacidade
Montagem  

com Gancho
Montagem 
com Trolley

Velocidade Velocidade de Descida

Com Carga Sem Carga Com Carga Sem Carga

Modelo Lb
Tonelada 
Métrica

Queda 
Corrente

Pol. mm. Pés mm Pés/min. m/min. Pés/min. m/min. Pés/min. m/min. Pés/min. m/min.

CL125K 275 125 1 11,5 292.1 14.1 358.1 43 13.1 56 17.1 37 11.3 27 8.2

CL250K 550 250 1 11,5 292.1 14.1 358.1 32 9.8 56 17.1 45 13.7 27 8.2

CL500K 1100 500 2 12,75 323.9 15.35 389.9 15 4.6 7.9 7.9 22 6.7 13 4.0
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TAlHA MANuAl dE AlAvANCA
Oferece fácil manutenção e inspeção, ótimo desempenho, 
durabilidade para elevação e arraste de cargas. 

GuINCHO MANuAl dE AlAvANCA
Robusto, ideal para movimentação/arraste de cargas sobre grandes distâncias. 

movimentação

Código Modelo Capacidade Marca Preço

24531 BST-GA 1600 1600kg - 20mts  Berg-Steel R$ 1.900,00

47475   86ZNL-32 3200kg - 20mts CM Columbus Mckinnon R$ 2.100,00

23351  86ZNL-54  5400kg - 20mts CM Columbus Mckinnon CONSULTE

Código Modelo Capacidade Marca Preço

57306 SLB150-5-A 750kg - 1,5mts Ingersoll Rand R$ 750,00

51654  S653-B 1500/1 1500kg - 1,5mts CM Columbus Mckinnon R$ 790,00

26593 750 E 1500kg - 1,5mts  Berg-Steel R$ 950,00

Código Modelo Capacidade Marca Preço

57314 SMB0102018V 1 Ton - 6mts Ingersoll Rand CONSULTE

57313 SMB010-10-8VA 1 Ton - 3mts Ingersoll Rand CONSULTE

69420 HSZ-1 1 Ton. - 5mts CM Columbus Mckinnon CONSULTE

26557 1205-NT 1 Ton. - 5mts  Berg-Steel CONSULTE

69432 HSZ-3 3 Ton - 5mts CM Columbus Mckinnon CONSULTE

TAlHA MANuAl dE CORRENTE
Oferece fácil manutenção e inspeção. Elevação de diversos materiais e peças. 
Utilizada na Indústria, Construção Civil, Refinarias, Fundições e Caldeirarias.
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As cintas para elevação de cargas da LEVTEC são produzidas de acordo com as Normas Internacional EN 
1492 e Nacional NBR 15637:2012, garantindo assim a máxima segurança na utilização das cintas de 
elevação em relação à sua capacidade de carga. Possuem aprovação nos mais rigorosos testes, com total 
absorção de esforços e resistência a sucessivos carregamentos de cargas. Leves e extremamente flexíveis, são 
ideais para içamento de cargas de material delicado, superando em muito cordas, correntes e cabos de aço.

CINTAs PARA ElEvAçãO

movimentação
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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.

Ferramentas Hidráulicas

•	Esforço reduzido da alavanca e punho ergonômico para menos fadiga 
do operador

•	Reservatório com respiro livre elimina respingos
•	Punho com pegada rápida permite facilidade de transporte
•	Reservatório integrado para proteção contra pressurização excessiva
•	Construção em aço, haste cromada e sistema de raspador para 

desempenho de longa duração

bOMbA MANuAl dE 1 vElOCIdAdE

Modelo: P39
Código: 59528

R$ 1.590,00

•	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

bOMbA MANuAl 2 vElOCIdAdEs dE CONsTRuçãO lEvE

Modelo: P-392
Código: 61868

CONsulTE
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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)

•	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.
•	O LCD apresenta um mostrador de pressão e uma quantidade de 

diagnósticos e possibilidades de leitura.
•	Dispositivo automático oferece ciclos em operação contínua do torquímetros, 

desde que o botão de avanço esteja pressionado.

Ferramentas Hidráulicas

•	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

bOMbAs ElÉTRICAs ECONôMICAs - sÉRIE Pu

Modelo: PUJ120E
Código: 65159

R$ 11.900,00
5 PEçAs dIsPONívEIs

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

bOMbA ElÉTRICA ZE PARA TORquíMETROs

Modelo: ZE4420SG
Código: 41420

CONsulTE

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

•	Poderoso motor elétrico universal de 1,25 kW oferece a melhor relação 
potência-peso e excelentes características de trabalho      com baixa 
voltagem

•	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 ElÉTRICAs Zu

Modelo: ZU4208TI-Q
Código: 59775

CONsulTE

•	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

bOMbAs COM ACIONAMENTO PNEuMáTICO

Modelo: XA-11
Código: 59380

R$ 4.900,00
3 PEçAs dIsPONívEIs

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)
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10 Ferramentas Hidráulicas

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)

•	O novo Sistema de Levantamento Nivelado da Série LL permite que um único 
operador controle, com segurança, a subida e descida de cargas grandes 
e assimétricas*. O Sistema de Levantamento Nivelado utiliza uma bomba 
central semiautomatizada para controlar até quatro pontos de levantamento 
com flexibilidade para isolar e supervisionar o movimento em cada ponto. O 
programa de ciclo automatizado, acionado por controle remoto, permite a 
supervisão contínua da operação nos processos de levantar e baixar.

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

CIlINdRO HIdRáulICO COM HAsTE vAZAdA

CONsulTE

SISTEMA PORTÁTIL DE LEVANTAMENTO COM BLOQUEIO
Levantamento eficiente, com Travamento Automático e Contínuo da Carga.

POw’R-lOCK - sÉRIE Pl

CONsulTE

sIsTEMA dE lEvANTAMENTO NIvElAdO sÉRIE ll

CONsulTE

•	Capac. Nominal de 
•	Levantamento: 1779 kN 
•	(200 toneladas)
•	Curso: 356 ou 622 mm 

(14 ou 25 pol.)
•	Pressão Máx. de Trabalho: 

690 bar (10,000 psi)
•	Atende aos critérios de 
•	certificação ANSI B30.1-2009, 

AS/NZS-2538, AS/NZS-2693

lANçAMENTOs
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Ferramentas Hidráulicas

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

EquIPAMENTO HIdRáulICO
PARA ACIONAMENTO dE CAbEçOTEs

Código: 06934
Modelo: LEC-44X

HYCP-2612 - 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.

PRENsA TERMINAl HIdRáulICA MANuAl

Modelo: HYCP-2612
Código: 73526

LEC-32 - Para compressão de terminais nas 
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)

PRENsA TERMINAl HIdRáulICA A bATERIA

Código: 73516
Modelo: LEC 32 CONsulTE

R$ 4.900,00
5 PEçAs dIsPONívEIs

CONsulTE

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.

CORTAdOR HIdRáulICO A bATERIA

CAbEçOTEs PRENsA TERMINAl
HYCP-2612-HE - para compressão de terminal tubulares de cobre e alumínio nas 
bitolas de 10mm² á 400mm². Abertura 26 mm². (Matrizes vendidas separadamente)

UCP-2712-HE – para compressão de terminais tubulares de cobre e alumínio nas 
bitolas de 10mm² á 400mm². (Matrizes vendidas separadamente)

RHC 131- para compressão de terminais tubulares de cobre e alumínio nas bitolas 
de 10mm² á 400mm². (Matrizes vendidas separadamente)

RHM 132 - Cilindro manual hidráulico 130 kN para compressão de terminais, nas 
bitolas de 10 a 400 mm².  (Matrizes vendidas separadamente)

LEC-6FT - Prensa terminal hidráulico a bateria, para 
compressão de conectores nas bitolas de 25 a 
400mm², sem necessidade de utilização de matrizes.
Força de pressão – 6.4 toneladas / 62KN.
Acompanha carregador, 1 bateria e mala de transporte.

PRENsA TERMINAl HIdRáulICA  
A bATERIA

Código: 06137
Modelo: LEC 6FT CONsulTE

UCP-2712-HE HYCP-2612-HE  RHC 131RHC 132

Código Modelo Preço

73524 HYCP-2612-HE CONSULTE

73525 UCP-2712-HE CONSULTE

62103 RHC 131 CONSULTE

30439 RHM 132 CONSULTE

44AT-SC40 - Para utilização 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

CAbEçOTE CORTA CAbOs

Código: 06958      Modelo: 44AT-SC40           CONsulTE

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

CAbEçOTE PRENsA TERMINAl

Código: 06939      Modelo: 44AT-HEX           CONsulTE

Código: 06987     Modelo: LEC 54AC/220      CONsulTE

CONsulTE NOssAs bOMbAs PARA ACOPlAMENTO dE CAbEçOTE
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Modelo: KX100LM
Código: 73805

Modelo: KCR-25
Código: 73813

Comprimento: 850 mm
Largura: 530 mm
Altura: 880 mm
Tampo Compensado Naval de 50mm
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: KTP-58
Código: 73815

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)

Modelo: KCR-54
Código: 50049

KCR-54
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)

R$ 159,00

R$ 1.650,00 CONsulTE

PROduTOs TAMbÉM dIsPONívEIs NAs COREs

organização

Modelo: KB217
Código: 73800

R$ 2.300,00

+

+

bANCAdA MOdulAR
5 GAvETAs

Comprimento: 1600 mm
Largura: 730 mm
Altura: 895 mm
Tampo em compensado naval envernizado de 45 mm

CONsulTE

CAIxAs PARA FERRAMENTAs COM ROdAs
Comprimento: 605 mm
Largura: 200 mm
Altura: 390 mm
5 gavetas
Puxador retrátil
Rodas: 2 fixas de 2”

CARRO OFICINA/ MANuTENçãO
Comprimento: 800 mm - Largura: 450 mm - Altura: 860 mm
Capacidade: 350 kg

bANCAdA MÓvEl
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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

CARROs PARA FERRAMENTAs

Modelo: AM-2
Código: 73809

Comprimento: 404 mm
Largura: 500 mm
Altura: 1850 mm
2 e 4 portas de aço
4 pés niveladores

Modelo: AM-61
Código: 73810

ARMáRIOs ROuPEIRO GRANdE 
COM 2 E 4 PORTAs

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

ARMáRIO dE PAREdE

Modelo: 1580
Código: 31079
Modelo: 3000
Código: 40345

CONsulTE

R$ 790,00

R$ 990,00

PROduTOs TAMbÉM dIsPONívEIs NAs COREs

organização

Modelo: AM-11
Código: 73807

R$ 2.490,00

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

ARMáRIO GRANdE

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: AM77
Código: 38768

Comprimento: 900 mm
Largura: 370 mm
Altura: 1855 mm
Porta de aço
2 prateleiras reguláveis 
(capacidade: 50 kg cada)
21 caixas nº3 (3A)
12 caixas nº5 (5A)
4 pés niveladores
Fechadura com chave
Peso: 53 kg

ARMáRIO PORTA-
COMPONENTE COMPACT

R$ 1.450,00
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Código: 45743     
Modelo: 3445 MAX 

Código: 50692 
Modelo: 182 LNA1

qTI MAx 2155

•	Encaixe	1”
•	Torque	De	Trabalho	1630	Nm.
•	Torque	Maximo	1830	Nm.
•	Rotaçao	7000	Rpm.
•	Consumo	De	Ar	10.3	Pcm	(4.8L/S)

CHAvE dE IMPACTO 1”

Código: 47827
Modelo: 2155 QTI MAX  

EsMERIlHAdEIRA 4.1/2”
Medida do disco 4.1/2
Potencia 0.8 Hp.
Rotaçao 12000 Rpm.
Rosca do fuso  5/8”-11
Mangueira rocomendada 1/2” 170 kgs.
Peso: 1,70 Kgs

dEsENGRuTAdOR PNEuMáTICO
Peso: 1,84 Kg
Tipo: Reto
Comprimento: 229 mm
Impactos Por Minuto: 4.000
Diâmetro da Mangueira: 8 mm
Consumo de Ar: 13 Cfm

MAIs FORçA • MAIOR duRAbIlIdAdE • MAIs POTêNCIA  

CONsulTE

qTI MAx 2145

•	Encaixe	Quadrado	3/4”
•	Capacidade	Nominal	Parafusos	M20
•	Torque	Máximo	1830	Nm
•	Rotações	Livres	7000	Rpm
•	Consumo	De	Ar	Com	Carga	32	Pcm

CHAvE dE IMPACTO 3/4”

Código: 55732
Modelo: 2145 QTI MAX  

R$ 3.200,00

Código: 43859
Modelo: 2135 QTI MAX  

•	Encaixe	Quadrado	1/2”
•	Parafusos	M20
•	Torque	de	1220	a	1492	NM.
•	Rotação	7250
•	Consumo	de	ar	40	PCM

CHAvE dE IMPACTO 1/2”
qTI MAx 2135

R$ 1.390,00

Modelo: 45211 
Modelo: 2115 QTI MAX  

APERTAdEIRA dE IMPACTO 1.1/2”
Encaixe quadrado: 1.1/2”
Capacidade de parafusos: M442
Torque minimo de trabalho: 2169 Nm
Torque maxmo de trabalho: 5288 Nm
Torque máximo: 6779 Nm

R$ 14.900,00 R$ 1.250,00

R$ 1.990,00

lINHA qTI MAx
A mAis leve  e ergonômicA dA cAtegoriA

Ferramentas Pneumáticas

PROMOçãO
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Código: 55954
Modelo: 52412

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 

EsMERIlHAdEIRA 
dE  4-1/2” - 1.3 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: 

RETíFICA RETA dE 0.4 HP

Código: 16473
Modelo: 48325

Código: 43100
Modelo: 69020

lIxAdEIRA dE dIsCO (TROCA RáPIdA)
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” (Troca Rápida).

Código: 65005
Modelo: 52632

CONsulTE R$ 1.350,00

R$ 1.790,00
3 PEçAs dIsPONívEIs

R$ 3.900,00
3 PEçAs dIsPONívEIs

Ferramentas Pneumáticas

Código: 50176
Modelo: 40320

FERRAMENTA dE CINTA AbRAsIvA dYNAFIlE II
Esmerilha, remove rebarbas, alisa e faz polimento em metais, plásticos, fibras 
de vidro, compósitos, borracha, vidro e muito mais! Esmerilha com roda de 
contato ou prato retangular; faz acabamentos e polimentos usando a folga da 
cinta. A ferramenta inclui braço de contato 11206 para cintas abrasivas de 
3/4” de largura x 18” de comprimento. 

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”.

lIxAdEIRA ROTO-ORbITAl sIlvER

Código: 63779
Modelo: 13204

FERRAMENTA PARA ACAbAMENTOs dYNAsTRAIGHT
Ferramenta pneumática abrasiva para acabamentos Dynastraight ultilizada em  
texturização, limpeza e polimento em aço inoxidável, alumínio, aço carbono e 
compósitos. 3.400 RPM, 0,7 HP. O modelo inclui árvore rosqueada 13015 (5/8”-
11), ideal para uso com roda pneumática opcional Dynacushion 94472. (opcional)

R$ 3.900,00
3 PEçAs dIsPONívEIs

R$ 3.500,00 PROMOçãO
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Série 1000
Orifícios de 1/8 pol. e 1/4 pol.

Fluxo máximo:  59 scfm
Tamanho da série: Miniatura

Série 1500
Orifícios de 1/4 pol. e 3/8 pol.

Fluxo máximo:  113 scfm
Tamanho da série: Compacto

Série 2000
Orifícios de 3/8 pol., 1/2 pol. e 3/4 pol.

Fluxo máximo: 222 scfm
Tamanho da série: Standard

Série 3000
Orifícios de 3/4 pol. e 1 pol.

Fluxo máximo: 368 scfm
Tamanho da série:  Heavy-Duty

Série Super-Duty
Orifícios de 1 pol., 1-1/4 pol.,
1-1/2 pol., 2 pol. e 3 pol.  

Fluxo máximo: 1,770 scfm

Itens especiais
Orifícios de 1/8 pol., 1/4 pol.,
3/8 pol., 1/2 pol., e 3/4 pol.  
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Óleo lubrificante
29665

Kit de blocos do coletor
104413-3-2

Interruptor de pressão
104415

Suportes de montagem
104409

Peças de reposição
104338

Medidores
104334

Kits de restauração
104302

Sobressalentes e acessórios

Solução completa em FRL 
Ao utilizar uma válvula
de bloqueio modular,
o usuàrio pode
fechar o suprimento
de ar de descarga
de modo a executar
manutenções e isolar
a pressão. As unidades
são rosqueadas para
encanamento direto ou
podem ser instaladas no
ajuste modular.

Indicador opcional de vida útil
do filtro Reduz gradualmente o
diferencial de pressão a fim de exibir
um alerta visível quando é preciso
substituir o filtro.

A montagem
em parede com
suporte em T é
padrão em todas
as unidades
combo.

A ventoinha do
medidor configurável
é uma referência 
visual que permite ao 
usuário exibir a faixa 
de pressão específica 
necessária em sua 
aplicação

O uso de adaptadores de tubo 
modulares e rosqueados simplifica
a manutenção, pois possibilita 
remover rapidamente a unidade
da linha de ar. É possível usar os 
adaptadores para definir tubos com 
diferentes tamanhos de rosqueamen-
to na configuração do encanamento.

A vàlvula de
acionamento suave
ARO permite que a
pressão do sistema
acumule gradualmente,
protegendo o
equipamento de
descarga e criando uma
condição de acionamen-
to mais segura.

Uma rosca de painel
é padrão em todos
os reguladores e
piggybacks ARO-Flo
individuais. Deve
ser encomendada
em separado
nas unidades de
combinação.

Normalmente, a válvula
de verificação ARO-Flo é
instalada no lado de saída
do regulador. Ela é usada
para impedir que a pressão
de saída se mova até a
entrada da válvula caso
haja perda de pressão de
entrada.

A instalação do kit
opcional de violação
leva apenas segundos
e impede o ajuste da
pressão regulada.

A instalação de um bloco de
encaixe no coletor possibilita
um design flexível, permitindo
que o ar limpo e regulado seja
desviado para outras 
aplicações.

O comando de
bloqueio positivo
acionado pelo
polegar é ativado
com um clique
audível e se alinha
visualmente
aos símbolos de
bloqueio.

A opção do auto-en-
chimento é padrão em 
todos os Lubrificadores 
ARO-Flo. O óleo 
lubrificante pode ser 
adicionado enquanto o 
lubrificador estiver 
sobre pressão.

A taxa de
gotejamento do
óleo é controlada
ajustando-se
o parafuso de
regulagem da
cúpula visual no
sentido horário ou
anti-horário.

Normalmente,
o pressostato é
rosqueado em
um bloco de
encaixe no coletor,
possibilitando
a detecção dos
limites de
pressão alta ou
baixa definidos
pelo usuário.

Consulte o nosso
catálogo de acessórios
ou visite o nosso site
para obter uma seleção
completa de acessórios
adequados à sua
aplicação.

 

 

Série 1000
Orifícios de 1/8 pol. e 1/4 pol.

Fluxo máximo:  59 scfm
Tamanho da série: Miniatura

Série 1500
Orifícios de 1/4 pol. e 3/8 pol.

Fluxo máximo:  113 scfm
Tamanho da série: Compacto

Série 2000
Orifícios de 3/8 pol., 1/2 pol. e 3/4 pol.

Fluxo máximo: 222 scfm
Tamanho da série: Standard

Série 3000
Orifícios de 3/4 pol. e 1 pol.

Fluxo máximo: 368 scfm
Tamanho da série:  Heavy-Duty

Série Super-Duty
Orifícios de 1 pol., 1-1/4 pol.,
1-1/2 pol., 2 pol. e 3 pol.  

Fluxo máximo: 1,770 scfm

Itens especiais
Orifícios de 1/8 pol., 1/4 pol.,
3/8 pol., 1/2 pol., e 3/4 pol.  
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Óleo lubrificante
29665

Kit de blocos do coletor
104413-3-2

Interruptor de pressão
104415

Suportes de montagem
104409

Peças de reposição
104338

Medidores
104334

Kits de restauração
104302

Sobressalentes e acessórios

Solução completa em FRL 
Ao utilizar uma válvula
de bloqueio modular,
o usuàrio pode
fechar o suprimento
de ar de descarga
de modo a executar
manutenções e isolar
a pressão. As unidades
são rosqueadas para
encanamento direto ou
podem ser instaladas no
ajuste modular.

Indicador opcional de vida útil
do filtro Reduz gradualmente o
diferencial de pressão a fim de exibir
um alerta visível quando é preciso
substituir o filtro.

A montagem
em parede com
suporte em T é
padrão em todas
as unidades
combo.

A ventoinha do
medidor configurável
é uma referência 
visual que permite ao 
usuário exibir a faixa 
de pressão específica 
necessária em sua 
aplicação

O uso de adaptadores de tubo 
modulares e rosqueados simplifica
a manutenção, pois possibilita 
remover rapidamente a unidade
da linha de ar. É possível usar os 
adaptadores para definir tubos com 
diferentes tamanhos de rosqueamen-
to na configuração do encanamento.

A vàlvula de
acionamento suave
ARO permite que a
pressão do sistema
acumule gradualmente,
protegendo o
equipamento de
descarga e criando uma
condição de acionamen-
to mais segura.

Uma rosca de painel
é padrão em todos
os reguladores e
piggybacks ARO-Flo
individuais. Deve
ser encomendada
em separado
nas unidades de
combinação.

Normalmente, a válvula
de verificação ARO-Flo é
instalada no lado de saída
do regulador. Ela é usada
para impedir que a pressão
de saída se mova até a
entrada da válvula caso
haja perda de pressão de
entrada.

A instalação do kit
opcional de violação
leva apenas segundos
e impede o ajuste da
pressão regulada.

A instalação de um bloco de
encaixe no coletor possibilita
um design flexível, permitindo
que o ar limpo e regulado seja
desviado para outras 
aplicações.

O comando de
bloqueio positivo
acionado pelo
polegar é ativado
com um clique
audível e se alinha
visualmente
aos símbolos de
bloqueio.

A opção do auto-en-
chimento é padrão em 
todos os Lubrificadores 
ARO-Flo. O óleo 
lubrificante pode ser 
adicionado enquanto o 
lubrificador estiver 
sobre pressão.

A taxa de
gotejamento do
óleo é controlada
ajustando-se
o parafuso de
regulagem da
cúpula visual no
sentido horário ou
anti-horário.

Normalmente,
o pressostato é
rosqueado em
um bloco de
encaixe no coletor,
possibilitando
a detecção dos
limites de
pressão alta ou
baixa definidos
pelo usuário.

Consulte o nosso
catálogo de acessórios
ou visite o nosso site
para obter uma seleção
completa de acessórios
adequados à sua
aplicação.

Ferramentas Pneumáticas

 

 

Série 1000
Orifícios de 1/8 pol. e 1/4 pol.

Fluxo máximo:  59 scfm
Tamanho da série: Miniatura

Série 1500
Orifícios de 1/4 pol. e 3/8 pol.

Fluxo máximo:  113 scfm
Tamanho da série: Compacto

Série 2000
Orifícios de 3/8 pol., 1/2 pol. e 3/4 pol.

Fluxo máximo: 222 scfm
Tamanho da série: Standard

Série 3000
Orifícios de 3/4 pol. e 1 pol.

Fluxo máximo: 368 scfm
Tamanho da série:  Heavy-Duty

Série Super-Duty
Orifícios de 1 pol., 1-1/4 pol.,
1-1/2 pol., 2 pol. e 3 pol.  

Fluxo máximo: 1,770 scfm

Itens especiais
Orifícios de 1/8 pol., 1/4 pol.,
3/8 pol., 1/2 pol., e 3/4 pol.  
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Óleo lubrificante
29665

Kit de blocos do coletor
104413-3-2

Interruptor de pressão
104415

Suportes de montagem
104409

Peças de reposição
104338

Medidores
104334

Kits de restauração
104302

Sobressalentes e acessórios

Solução completa em FRL 
Ao utilizar uma válvula
de bloqueio modular,
o usuàrio pode
fechar o suprimento
de ar de descarga
de modo a executar
manutenções e isolar
a pressão. As unidades
são rosqueadas para
encanamento direto ou
podem ser instaladas no
ajuste modular.

Indicador opcional de vida útil
do filtro Reduz gradualmente o
diferencial de pressão a fim de exibir
um alerta visível quando é preciso
substituir o filtro.

A montagem
em parede com
suporte em T é
padrão em todas
as unidades
combo.

A ventoinha do
medidor configurável
é uma referência 
visual que permite ao 
usuário exibir a faixa 
de pressão específica 
necessária em sua 
aplicação

O uso de adaptadores de tubo 
modulares e rosqueados simplifica
a manutenção, pois possibilita 
remover rapidamente a unidade
da linha de ar. É possível usar os 
adaptadores para definir tubos com 
diferentes tamanhos de rosqueamen-
to na configuração do encanamento.

A vàlvula de
acionamento suave
ARO permite que a
pressão do sistema
acumule gradualmente,
protegendo o
equipamento de
descarga e criando uma
condição de acionamen-
to mais segura.

Uma rosca de painel
é padrão em todos
os reguladores e
piggybacks ARO-Flo
individuais. Deve
ser encomendada
em separado
nas unidades de
combinação.

Normalmente, a válvula
de verificação ARO-Flo é
instalada no lado de saída
do regulador. Ela é usada
para impedir que a pressão
de saída se mova até a
entrada da válvula caso
haja perda de pressão de
entrada.

A instalação do kit
opcional de violação
leva apenas segundos
e impede o ajuste da
pressão regulada.

A instalação de um bloco de
encaixe no coletor possibilita
um design flexível, permitindo
que o ar limpo e regulado seja
desviado para outras 
aplicações.

O comando de
bloqueio positivo
acionado pelo
polegar é ativado
com um clique
audível e se alinha
visualmente
aos símbolos de
bloqueio.

A opção do auto-en-
chimento é padrão em 
todos os Lubrificadores 
ARO-Flo. O óleo 
lubrificante pode ser 
adicionado enquanto o 
lubrificador estiver 
sobre pressão.

A taxa de
gotejamento do
óleo é controlada
ajustando-se
o parafuso de
regulagem da
cúpula visual no
sentido horário ou
anti-horário.

Normalmente,
o pressostato é
rosqueado em
um bloco de
encaixe no coletor,
possibilitando
a detecção dos
limites de
pressão alta ou
baixa definidos
pelo usuário.

Consulte o nosso
catálogo de acessórios
ou visite o nosso site
para obter uma seleção
completa de acessórios
adequados à sua
aplicação.
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Série 1000
Orifícios de 1/8 pol. e 1/4 pol.

Fluxo máximo:  59 scfm
Tamanho da série: Miniatura

Série 1500
Orifícios de 1/4 pol. e 3/8 pol.

Fluxo máximo:  113 scfm
Tamanho da série: Compacto

Série 2000
Orifícios de 3/8 pol., 1/2 pol. e 3/4 pol.

Fluxo máximo: 222 scfm
Tamanho da série: Standard

Série 3000
Orifícios de 3/4 pol. e 1 pol.

Fluxo máximo: 368 scfm
Tamanho da série:  Heavy-Duty

Série Super-Duty
Orifícios de 1 pol., 1-1/4 pol.,
1-1/2 pol., 2 pol. e 3 pol.  

Fluxo máximo: 1,770 scfm

Itens especiais
Orifícios de 1/8 pol., 1/4 pol.,
3/8 pol., 1/2 pol., e 3/4 pol.  
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Óleo lubrificante
29665

Kit de blocos do coletor
104413-3-2

Interruptor de pressão
104415

Suportes de montagem
104409

Peças de reposição
104338

Medidores
104334

Kits de restauração
104302

Sobressalentes e acessórios

Solução completa em FRL 
Ao utilizar uma válvula
de bloqueio modular,
o usuàrio pode
fechar o suprimento
de ar de descarga
de modo a executar
manutenções e isolar
a pressão. As unidades
são rosqueadas para
encanamento direto ou
podem ser instaladas no
ajuste modular.

Indicador opcional de vida útil
do filtro Reduz gradualmente o
diferencial de pressão a fim de exibir
um alerta visível quando é preciso
substituir o filtro.

A montagem
em parede com
suporte em T é
padrão em todas
as unidades
combo.

A ventoinha do
medidor configurável
é uma referência 
visual que permite ao 
usuário exibir a faixa 
de pressão específica 
necessária em sua 
aplicação

O uso de adaptadores de tubo 
modulares e rosqueados simplifica
a manutenção, pois possibilita 
remover rapidamente a unidade
da linha de ar. É possível usar os 
adaptadores para definir tubos com 
diferentes tamanhos de rosqueamen-
to na configuração do encanamento.

A vàlvula de
acionamento suave
ARO permite que a
pressão do sistema
acumule gradualmente,
protegendo o
equipamento de
descarga e criando uma
condição de acionamen-
to mais segura.

Uma rosca de painel
é padrão em todos
os reguladores e
piggybacks ARO-Flo
individuais. Deve
ser encomendada
em separado
nas unidades de
combinação.

Normalmente, a válvula
de verificação ARO-Flo é
instalada no lado de saída
do regulador. Ela é usada
para impedir que a pressão
de saída se mova até a
entrada da válvula caso
haja perda de pressão de
entrada.

A instalação do kit
opcional de violação
leva apenas segundos
e impede o ajuste da
pressão regulada.

A instalação de um bloco de
encaixe no coletor possibilita
um design flexível, permitindo
que o ar limpo e regulado seja
desviado para outras 
aplicações.

O comando de
bloqueio positivo
acionado pelo
polegar é ativado
com um clique
audível e se alinha
visualmente
aos símbolos de
bloqueio.

A opção do auto-en-
chimento é padrão em 
todos os Lubrificadores 
ARO-Flo. O óleo 
lubrificante pode ser 
adicionado enquanto o 
lubrificador estiver 
sobre pressão.

A taxa de
gotejamento do
óleo é controlada
ajustando-se
o parafuso de
regulagem da
cúpula visual no
sentido horário ou
anti-horário.

Normalmente,
o pressostato é
rosqueado em
um bloco de
encaixe no coletor,
possibilitando
a detecção dos
limites de
pressão alta ou
baixa definidos
pelo usuário.

Consulte o nosso
catálogo de acessórios
ou visite o nosso site
para obter uma seleção
completa de acessórios
adequados à sua
aplicação.

Ferramentas Pneumáticas
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Código: 74035
Modelo: UP-250-1558  

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.

PIsTOlA PARA APlICAçãO dE MAssA dE CAlAFETAGEM

Código: 74003
Modelo: 210.303B

Código:74038
Modelo: ACC2  

Rosca (NPT) 1/4” 3/8”

dIsTRIbuIdOR lubRIFICAdOR 
dIRETO dE ÓlEO

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

CHAvE dE IMPACTO PNEuMATICACOMPOsITE

Código: 74030
Modelo: UP-223-4106K 

MINI lIxAdEIRA ANGulAR 3” COM KIT dE lIxAs
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.

R$ 389,00

CONsulTE

R$ 29,00

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

REbITAdOR HIdROPNEuMáTICO 3/16”

Código: 74033
Modelo: UP-239-1539

R$ 350,00

Código: 73281
Modelo: AFRL 250A

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)

CONjuNTO PARA PREPARAçãO dE AR

R$ 235,00

R$ 185,00
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Modelo: DV-PQMB-5095
Código: 51385

CONsulTE

Tanque de Pressão Galvanizado, 
capacidade para 5, 10 e 15 galões, com 
agitador pneumático e redutor, montados 
na tampa.
Acompanha regulador de pressão de ar 
com manômetro, válvula de segurança e 
válvula de alivio.
Notas: Esses modelos de tampa 
não são recomendados para uso 
com materiais abrasivos ou 
corrosivos.
Capacidade: 10 galões

TANquE dE PREssãO

eQuiPamentos Para Pintura e transFerência

ExpEriência   •   intEgridadE   •   altos padrõEs   •   dEsEmpEnho comprovado

PIsTOlA ElETROsTáTICA 
PRO xP
A 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 e continuam em 2016 a oferecer uma solução 
inteligente e ergonômica para sua aplicação de pintura. A 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.

•	Pistola com excelente durabilidade, 
versatilidade e qualidade de 
aplicação reconhecida pelo 
mercado. Utilizada para aplicação 
de diversos tipos de materiais.

•	A JGA-600 é o conjunto 
composto da pistola 
JGA-50-30-EX + 
caneca KR-550.

Modelo: JGA-600
Código: 50157

CONsulTE

PIsTOlA dE PINTuRA dE suCçãO 
AlTA PROduçãO jGA-600

Modelo: JGA-503-030 EX
Código: 25612

R$ 1.690,00

Vazão de tinta: 
300ml/min.
Consumo de ar: 
11 a 50 CFM
Bico AV-2115-
EX (1,8mm)
Tamanho do leque à uma 
distância de 7”: 9”a 12”

PIsTOlA dE PREssãO 
dE AlTA PROduçãO 

Linha de Pintura
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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.

MIsTuRAdOR dE TINTA bICOMPONENTEs 2Ks
MIsTuRE TINTAs dE dOIs COMPONENTEs dE FORMA FáCIl E CONsIsTENTE.

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.

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.

PRINCIPAIS MATERIAIS APLICÁVEIS
•Epóxis	e	poliuretanos	à	base	de	solventes
•Epóxis	e	poliuretanos	à	base	de	água
•Materiais	ácidos	catalisados

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.

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)

eQuiPamentos Para Pintura e transFerência



www.carlsons.com.br/supri     |   11 3351-5000

21

www.carlsons.com.br/supri     |   11 3351-5000

eQuiPamentos Para Pintura e transFerência

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.

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%

CONsulTE

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.

APlicAÇÕes 

1 - Marítimas e estaleiro;

2 - Plataformas offshore de produção de petróleo; 

3 - Produção de material ferroviário e seu reparo; 

4 - Usinas nucleares 

5 - Revestimentos de tanques e tubos;

Modelo: X70DH3
Código: 66763

CONsulTE

tecnologia de redução de ruído!
O sistema de ar do motor NXT opera em cerca de 87 decibéis, 
enquanto outros motores comparáveis   operar a até 103 dB (A)

menos pulsação para obter 
melhores resultados

Passagem da tinta menos que 0,7 segundos!

Troca rápida e recuperação com menos pulsação

Pico de pressão na mudança

Passagem maior causando pulsação

 A

 B

 C

 D

Tempo em milesegundos

motor xtreme 
com 
tecnologia nxt   

motores 
padrão   

A tecnologia Xtreme NXT proporciona passagem 
rápida, gera menos pulsação, melhor acabamento, 
mais consistencia e menos fadiga do usuário.

3X
sem juros
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22 eQuiPamentos Para transFerencia de adesivos e selantes

A
Filete ou Spray b

Pistola de 
Aplicação 

Conector “2”

C
Mangueira
de Fluído

F
Mangueira de 
Alimentação

E
Tubulação

d
Regulador
de Pressão

G
Sistema de 

Fornecimento

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

d200s - Dupla coluna
d200sI - Dupla coluna 
bloqueio duplo para ar
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Modelo: 47004
Código: 56089

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

2150 1590 1040

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.

bombeamento eficaz
•	50%	mais	de	fluxo	por	ciclo	que	os	projetos	convencionais

baixa manutenção
•	Substituição	rápida	de	mangueira	e	tubo
•	Sem	partes	que	se	movem	no	fluxo	de	fluido

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.

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.

Vazão: 189 lpm (50gpm)
Entrada de ar 1/2 NPT (F)
Antrada/saida material 1” NPT (F)
Peso: 8.2 Kg

eQuiPamentos Para transFerência

bOMbAs PERIsTálTICAs sÉRIE EP 

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!

sANIFORCE 1040, 1590 E 2150

HusKY™ 1050EP 
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Modelo: 249-671
Código: 67369

CONsulTE!

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: 249-932
Código: 67366

CONsulTE

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

bOMbA ulTRA MAxII 490-220v

Modelo: 258729
Código: 68434

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.

bOMbA MARK Iv - 110v

5X
sem juros

CONsulTE

EquIPAMENTOs ElÉTRICOs PARA PINTuRA

Modelo: 16N657
Código: 68342
 CONsulTE!

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.

PIsTOlA MANuAl AIRlEss A bATERIA
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Tela de Entrada de Fluido
•	Tela de entrada interna 

substituível, protege o 
medidor de contaminantes

válvulAs E MEdIdOREs dE FluIdO, MANuAl E PRÉ-CONFIGuRAdOs

A dIsTRIbuIçãO dE FluIdOs E A GEsTãO NuNCA FORAM TãO FáCEIs.

CONTAdOREs ElETRôNICOs ld sERIEs 

ldm5 medidor mAnUAl de 
disPensA de FlUido
Escolha Entre Dois Modelos:
•	LDM5 com bota de entrada, proteção de gatilho 

e extensão rígida com bico de compensação 
térmica

•	LDM5 com extensão flexível e bico automático

ldP5 medidor Pré-AjUstável 
de disPensA de FlUido
Escolha Entre Dois Modelos:
•	LDP5, modelo de dispensa de fluido pré-ajustável 

com bota de entrada, proteção de gatilho e 
extensão rígida com bico de compensação térmica

•	LDP5, modelo de dispensa de fluido pré-ajustável 
com extensão flexível e bico automático

EspEcificaçõEs técnicas

Faixa de fluxo (1) 0,4 a 19 lpm (0,1 a 5gpm)

Pressão máxima de trabalho 69 bar (1000 psi)

Unidades de medida
Quartos, pints, galões, litros (sai da 
Graco ajustado para quartos)

Peso 1,36 kg (3 lbs)

Entrada 1/2” npt

Saída 3/8”

Temperatura de operação 0ºC a 49ºC (32ºF a 120ºF)

Temperatura de armazenamento -34ºC a 49ºC (-30ºF a 120ºF)

Bateria 9V alcalina

Duração da bateria
LDP5 – 6 meses com alcalina
LDM5 – 1 ano com alcalina

Peças lubrificadas
Aço inoxidável, borracha nitrílica, zinco, 
aço carbono, polímero de cristal líquido

Perda de pressão do medidor (1) 6,21 bar a 18,9 lpm (90 psi a 5 gpm)

Precisão (2) ± 0,5%

Dimensões (sem extensão)
28 cm (comp.) x 8,3 cm (larg.) x 8,3 
cm (alt.)

Totalizador máximo 99,999 galões ou litros

Dispensa máxima registrada 999,99 unidades

Volume pré-ajustado máximo 99,99 unidades (somente LDP5)

Garantia 5 anos (componentes eletrônicos, 2 anos)

Manual de instruções 312668

1. Testado com óleo 10W a 70ºF. 
Taxas de fluxo variam conforme 
pressão do fluido, temperatura, 
viscosidade, diâmetro da conexão 
de entrada e tipo de bico.

2. A 9,5 lpm (2,5 gpm) a 21ºC (70ºF) 
com óleo 10W e 3,8 l (1 galão) 
dispensados. Pode ser necessária 
recalibragem. Fornecido com acurácia 
de ±1,25%.Modelo Pré-ajustável LDP5

Gatilho
•	Gatilho para 2 dedos
•	Modelos LDP5 possuem 

gatilho com trava

Corpo do Medidor
•	Material robusto para resistência 

superior a impactos e vida longa
•	Cabo com design ergonômico 

para conforto máximo

Kits de Extensão de Fluido
•	Kit padrão de extensão rígida e bico de 

compensação termal automática
•	Estão disponíveis extensões opcionais  

flexíveis e de lubrificante de engrenagem

Controles do Operador
•	Display LCD de leitura fácil com 

teclas duráveis para vida longa

Proteção de Gatilho e Bota
•	Protege o acabamento contra arranhões
•	O padrão é de bota e proteção pretos, 

mas também estão disponíveis em 
vermelho, azul, verde e amarelo

eQuiPamentos Para transFerência
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promoçõEs impErdÍvEis!
PREçOs EsPECIAIs, APROvEITEM, OPORTuNIdAdE úNICA!
A linha completa de equipamentos para lubrificação BOZZA você encontra aqui na Carlsons!

Modelo: 12020-Z-G2
Código: 26156

R$ 1.305,89

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

PROPulsORA PNEuMáTICA 
GRAxA

Modelo: 12021-Z-G2
Código: 66948

R$ 1.130,42

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

PROPulsORA PNEuMáTICA 
ÓlEO

Modelo: 11020-G2
Código: 26158

R$ 2.115,74

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

bOMbA PNEuMáTICA 
GRAxA C/ CARRO

Ref.: 11030-G2
Código: 46022

R$ 1.399,00

•	Para balde de 20kg 
com carrinho

•	Vazão livre 800gr/min
•	Rateio 60:1 

bOMbA PNEuMáTICA 
GRAxA

Modelo: 8522
Código: 26128

R$ 179,00

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

bOMbA MANuAl GRAxA 
7KG

Modelo: 7029-G2
Código: 26081

R$ 59,00

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

bOMbA MANuAl GRAxA 
500GR

eQuiPamentos Para transFerência
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eQuiPamentos de torQue

Ferramentas de Torque

•	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.

Código: 04431
Modelo: 2503CF3

CONsulTE

(TORquíMETRO dE INdICAçãO E sINAlIZAçãO dE TORquE)

TORquíMETRO dIGITAl – ‘COMPuTORq III’

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.
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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.

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.

Tubo de aço: com alta 
proteção contra corrosão. 
Acabamento em cromo 
acetinado.

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.

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.

TORquíMETRO COM CATRACA INTEGRAdA PARA APERTO CONTROlAdO bIdIRECIONAl 
E CAbEçA dE COGuMElO INTERCAMbIávEl COM bOTãO PARA lIbERAçãO.

dREMAsTER dM K

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.

Gire a alavanca da catraca reversível 
de forma que corresponda à direção 
desejada, sentido horário ou anti-horário.

PARA MudAR O sENTIdO dE ROTAçãO 
dO dREMAsTER dMuK:

FuNçãO

dREMAsTER dMuK
TORquíMETRO COM CATRACA INTEGRAdA PARA
APERTO EM sENTIdO HORáRIO CONTROlAdO.

Código Modelo Capacidade
N.m        Ibf.pé

Preço

29961 DMK 100 20-100     15-75 1/2” R$ 1.250,00

29962 DMK 200 40-200    30-150 1/2” R$ 1.250,00

29963 DMK 300 60-300     45-220 1/2” CONSULTE

29964 DMK 400 80-400     60-300 3/4” CONSULTE

29965 DMK 550 110-550     80-405 3/4” CONSULTE

29966 DMK 750 150-750     110-550 3/4” CONSULTE

29967 DMK 850 250-850     185-630 3/4” CONSULTE

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

Código Modelo Capacidade
N.m        Ibf.pé

Preço

29968 DMUK 100 20-100     15-75 1/2” CONSULTE

29969 DMUK 200 40-200    30-150 1/2” CONSULTE

29972 DMUK 300 60-300     45-220 1/2” CONSULTE

eQuiPamentos de torQue
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eQuiPamentos de torQue

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.

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. 

Máximo torque com dimensões reduzidas e peso mínimo.
Esta vantagem representa muito para o operador que utiliza ferramentas 
diariamente. Conseguiu-se reduzir ainda mais peso desnecessário nos 
componentes da nova caixa de engrenagens. O rolamento das partes 
móveis também foi aperfeiçoado, aumentando sensivelmente a vida útil 
do conjunto. Equipado com controle eletrônico projetado especialmente 
para o uso permanente em trabalhos pesados. 
Controle eletrônico de torque (patenteado) assegura uma operação 
tranquila: com torques precisos e evitando acidentes 
Trabalhando com rotação contínua até o torque máximo, sem gerar 
qualquer impacto, as torqueadeiras elétricas são silenciosas e 
extremamente confiáveis.

PRINCIPAIs vANTAGENs dAs TORquEAdEIRAs ElÉTRICAs ldE E lEw 
•	Controle eletrônico robusto patenteado; 
•	Certificado de verificação individual incluído; 
•	Versatilidade: ajustes de torque variáveis; 
•	Repetibilidade: garante exatidão máxima ± 3%, tanto para aperto 

como desaperto; 
•	Equipamento compacto: dimensões e peso reduzidos mesmo para a 

aplicação de altos torques; 
•	Projeto ergonômico; 
•	Unidade de comando gira independente da caixa de engrenagens, 

evitando que a força de reação seja transmitida de volta ao operador. 

TORquEAdEIRA ElÉTRICA (90 A 13.000 N.M)
séries lde e leW 
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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

NOvAs CHAvEs PNEuMáTICAs dE TORquE sÉRIE PTw

Torque Maximo na Saida: 1015 – 10.845 Nm
Relação de Torque: 3:2 – 52:1
Precisão de Relação na Saida do Multiplicador: ± 5%
•	De grande eficiência, os conjuntos de engrenagens planetárias alcançam torque alto na saída a partir de torque baixo na entrada
•	Em muitos modelos o operador é protegido por dispositivo anti-retorno
•	Reversível, aperta ou afrouxa parafusos
•	Estilo barra de reação ou prato de reação
•	Extensor de giro de ângulo padrão nos modelos E300
•	Modelos de disco de reação oferecem maior versatilidade 

com a localização dos pontos de reação
•	Séries E300 e E400 possuem unidades de corte substituíveis, 

oferecendo proteção contra sobrecarga da unidade geradora 
interna (substituição de uma unidade de corte é incluída)

sÉRIE E - MulTIPlICAdOREs MANuAIs dE TORquE
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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!

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

CONsulTE

Modelo: PMU-10422
Código: 62307

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:
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.

CHAvE dE TORquE ulTRAslIM sÉRIE-w

CONsulTE

Modelo: PMU-10422
Código: 62307
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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.

A Biseladora portátil B-500 produz um bisel de alta qualidade em média 
de 45 segundos, sem chamas ou faíscas. Seu design compacto monta 
rapidamente na tubulação entre 4” e um diâmetro máximo que possua uma 
espessura de até 1/2” de parede, usinando em uma única passagem. É 
possível sua utilização em chapas planas.

bIsElAdORA PORTáTIl b-500

CONsulTE

Com a rosqueadeira 1224 é possível usinar de maneira rápida e precisa roscas em 
tubos de 1/8”- 4”e até 6”com a utilização de acessórios. Também é possível fazer 
roscas em vergalhões de 1/4”- 2”. Possui um potente motor trifásico que permite a 
realização dos trabalhos mais pesados. Seu sistema automático de lubrificação e ajuste 
de velocidade proporcionam uma grande produção de roscas com qualidade. Utiliza 
cossinetes nas normas BSPT e NPT para tubos e  UNC, UNF, BSW, BSF, Métrica A, 
Métrica B, ACME (Rosca quadrada) para vergalhões.

ROsquEAdEIRA 1224

Modelo: 1224 BSPT
Código: 16365

CONsulTE

lANçAMENTO

máQuinas e acessórios

Carrinho 
não incluso
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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.

ROsquEAdEIRA PORTáTIl

CONsulTE

Modelo: 700 BSPT
Código: 31784

•	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

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.

CâMERA dE INsPEçãO MICRO CA-100

Modelo: CA-100
Código: 68886

CONsulTE

sEEsNAKE COMPlETO COM MONITOR

Cabeçote-vazador

•	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.

Modelo: RE6  3X1
Código: 78920

CONsulTE

CRIMPAdORA ElÉTRICA/MáquINA 
dE PRENsAR à bATERIA
compressão de terminais e conectores elétricos 3 em 1

Cabeçote-crimpador

Cabeçote-corta-cabo
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Modelo: GWS 7-115
Código: 02578

Modelo: GWS 20-180
Código: 42191

Modelo: GLM 150
Código: 35610

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 
•	Dispositivo de desconexão automática 4 min. 
•	Bateria 4 x 1,5-V-LR03 (AAA)  
•	Peso 0,24 kg 

MEdIdOR dE dIsTâNCIA A lAsER GlM 150 
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  

NívEl A lAsER lINEAR Gll 2 

Modelo: GLL 2
Código: 43154

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 

EsMERIlHAdEIRA bOsCH 7’’ Gws 20-180

Modelo: GSB 13 RE
Código: 81541

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 

FuRAdEIRA Gsb 13 RE

Modelo: GGS 27L
Código: 26097

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.  

R$ 796,75

R$ 439,00

R$ 1.283,70R$ 599,00

R$ 296,46

R$ 288,71

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 ANGulAR 4 1/2”
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Modelo: GBH 4-32DFR 220V
Código: 84288

R$ 2.631,97

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

MARTElETE ROMPEdOR/PERFuRAdOR 

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

Modelo: GDC 12-34
Código: 49727

Modelo: GRS 12-2
Código: 22037

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

FuRAdEIRA dE IMPACTO

R$ 412,88

R$ 224,38

sERRA MáRMORE 
GdC 12-34 d 

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	
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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.

MáquINA PORTáTIl s1010

Código: 82635 
Modelo: S1010

CONsulTE

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.

MáquINA dE bANCAdA s1101

Opcional:
Bancada de 
apoio BPM1101 
(vendida 
separadamente).

Avanço do arco gravitacional e manual.
Arco de ferro fundido.
Guias combinadas com rolamentos.
Bomba de refrigeração.
Motorredutor tipo sem-fim.

MáquINA GRAvITACIONAl E MANuAl s3220 H2

Opcionais:
Mesa de rolete de entrada e saída.
Indicador de tensionamento da fita.

Código: 03144 
Modelo: S1101

CONsulTE

Código: 78379
Modelo: S3120 NR-12

CONsulTE

máQuinas e acessórios
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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.

Código: 70297
Modelo: : SBR-30 M

R$ 3.900,00
PREçO sEM suPORTE

CARACTERÍSTICAS
Espessura Máxima para 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

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

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

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.

Código: 70304
Modelo: J-3410-2

R$ 7.900,00

CARACTERÍSTICAS
Motor: Monofásico, 3/4HP, 220V

Velocidades de corte (m/min.): 
24, 40, 55, 80 m/min.

Dimensões da fita: 
2369x19x0,9mm

Dimensões: 1270x457x1041mm
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.

Código: 70212
Modelo: J-720R

R$ 51.000,00

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

3X
sem juros

3X
sem juros

máQuinas e acessórios
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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.

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.

MAçARICO dE CORTE ATÉ 300 MM

Código: 29705 
Modelo: C 53 1N 

R$ 375,00

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

R$ 288,64

Código: 25922 
Modelo: PPU

R$ 3.508,16

Código Modelo Capacidade Preço

67421 R 51 350 PSI R$ 288,64

67418 R 52 3000 PSI R$ 288,64

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.

CONjuNTO sOldA OxI-
ACETIlêNIO PARA 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.

Fixação e Solda

REGulAdOR
dE PREssãO

Código: VSCM
Modelo: 66970

R$ 71,04

Valvula ideal para uso na entrada dos 
maçaricos.
Acetileno: pressão máxima de 
operação: 1kgf/cm3 e capacidade 
máxima de 2m3/h.

válvulAs CORTA CHAMAs P/ ACETIlENO GlP
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.
Roscas conforme a norma CGA E-1.
Pressão Máx. de Oper.: 1 kgf/cm² 
Capacidade Máxima: 2 m³/hr

Código: VSCR
Modelo: 66981

R$ 78,72

válvulA CORTA 
CHAMAs P/ OxIGêNIO 
ACETIlENO GlP

Código Capacidade Referência Preço

66983 NM 6-30 - 1/4” MQ VSC_GC R$ 417,12

66984 NM 8-40 - 3/8” MQ VSC-OX R$ 417,12

FiXação e solda

Código: 67418 
Modelo: R-52
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FiXação e solda

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

EquIPAMENTO PARA sONdA COM ElETROdOs 
REvERTIdOs - suPER bANTAM 256 / 256 Plus

Código: 49952
Modelo: BANTAM 256

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

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!

EquIPAMENTO PARA sONdA COM 
ElETROdOs E TIG - lHN 220I Plus

Código: 00894
Modelo: LHN220I PLUS

CONsulTE

Código: 00898
Modelo: CADDY MIIG 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.

EquIPAMENTO PARA sONdA 
MIG/MAG CAddY MIG C 160I

CONsulTE

CONsulTE MOdElOs
E ACEssÓRIOs

Código: 25978
Modelo: 256 SUPER BANTAM
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Para maiores informações sobre diâmetros pequenos ou grandes e especificações técnicas faça contato através 
do e-mail carvalho@carlsons.com.br

O Próximo Passo na Evolução 
do Huckbolt

Velocidade de Instalação Inigualável
O fixador é instalado em apenas 2 segundos, ou seja, até 2 vezes 
mais rápido que qualquer outro fixador do tipo HuckBolt no 
mercado.* 

Ranhuras em Formato Paralelo de Alta Resistência à Fadiga 
Ranhuras de pouca profundidade e raio longo do centro do fixador 
aumentam a resistência à fadiga.

Não Necessita de Manutenção
Fixador travado mecanicamente permanentemente. Não há 
necessidade de aperto ou reaperto*.

*com base em instalação típica de um fixador 5/8” Grau 8 

Força de Fixação Consistente
Diferentemente das porcas e parafusos convencionais, os fixadores Huck não 
se soltam nem mesmo durante vibrações extremas.

Indicador de Instalação no Colar para Inspeção Visual
(somente para diâmetros iguais ou maiores que 12 mm)
Os indicadores de embutimento alinham-se quando a instalação está 
completa.

Sem sobra ou quebra de pino
Não há perda de material, há  
poucos ruídos na instalação e  
maior resistência à corrosão.

Instalação fácil e sem choques
Elimina os solavancos nos braços 
e mãos do operador.

Rebaixo único de trava  
helicoidal (somente para 
diâmetros iguais ou maiores 
que 12 mm)
Seguram pino e colar no lugar 
antes da instalação.
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AJUDE A TORNAR A
REVISTA CARLSONS

AINDA MELHOR E 
CONCORRA A UMA

CAFETEIRA
NESPRESSO

Estamos fazendo uma rápida pesquisa para avaliar o nível de 
satisfação de nossos clientes com a Revista Carlsons.

Sua opinião é muito importante para nós e vai ajudar na melhoria 
e desenvolvimento do conteúdo e Promoções da Revista Carlsons.

Caso você queira responder às nossas perguntas, concorrerá a 

uma Cafeteira Nespresso
Para participar do sorteio basta responder a pesquisa através do  
QR Code abaixo até o dia 02 de Julho de 2016 ou pelo link 
www.carlsons.com.br/Concurso-Cultural-Carlsons.html.

O vencedor será notificado por email. 

Responda à pesquisa agora!

fo
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am
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te
 il

us
tra
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a

Concurso válido até 02/07/2016. 
O Vencedor será notificado por 
email até 15/07/2016
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MACHO MáquINA Ex00 

Ferramentas de corte

A fabricante de ferramentas rotativas 
Dormer e a consolidada especialista 
ferramentas intercambiáveis Pramet se 
uniram e criaram uma única estrutura que 
oferece uma ampla gama de benefícios 
para os clientes, como por exemplo 
um portifólio completo de produtos 
aprimorados feitos para a indústria e 
MRO além de uma expansão do serviço 
oferecido aos clientes

bROCA AçO RáPIdO COM AFIAçãO EM CRuZ A002 bROCA AçO RáPIdO sTANdARd REvENIdA à vAPOR A100

bROCA lONGA dE AçO RáPIdO A110

Código Modelo Preço

DIN 338 - 4XD A002 4.5mm R$ 4,56

DIN 338 - 4XD "A002 5/32"" R$ 4,06

DIN 338 - 4XD A002 6.0mm R$ 6,20

DIN 338 - 4XD A002 8.0mm R$ 10,11

DIN 338 - 4XD A002 8.5mm R$ 12,04

DIN 338 - 4XD "A002 1/4"" R$ 7,54

DIN 338 - 4XD A002 2.0mm R$ 4,21

DIN 338 - 4XD "A002 3/16"" R$ 4,99

DIN 338 - 4XD A002 4.0mm R$ 4,06

DIN 338 - 4XD A002 5.5mm R$ 5,41

Código Modelo Preço

DIN 338 - 4XD "A100 1/2"" R$ 25,08

DIN 338 - 4XD "A100 9/16"" R$ 103,42

DIN 338 - 4XD "A100 5/8"" R$ 115,11

DIN 338 - 4XD A100 0.6mm R$ 9,58

DIN 338 - 4XD "A100 3/8"" R$ 14,56

DIN 338 - 4XD A100 13.0mm -----

DIN 338 - 4XD A100 0.5mm R$ 9,59

DIN 338 - 4XD A100 2.0mm R$ 3,65

DIN 338 - 4XD A100 3.0mm R$ 3,27

DIN 338 - 4XD A100 4.2mm R$ 4,32

Código Modelo Preço

DIN 338 - 6XD A110 0.5mm R$ 44,13

DIN 338 - 6XD A110 0.6mm R$ 44,13

Código Modelo Preço

M8 X 1.25 EX00 M8 R$ 67,79

M2 X 0.40 EX00 M2 R$ 64,86

M4 X 0.70 EX00 M4 R$ 49,96

M6 X 1.00 EX00 M6 R$ 59,01

M10 X 1.50 EX00 M10 R$ 84,72

M14 X 2.00 EX00 M14 R$ 154,26
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Ferramentas de corte e acabamento

Especialista em ferramentas intercambiáveis, 
a Pramet chega ao Brasil para aprimorar a 
gama de ferramentas oferecidas à indústria.

Ferramentas feitas de metal duro que oferecem 
resistência e qualidade na produtividade de 
cada item usinado com os insertos Pramet.

jOGO dE bROCAs PARA 
METAIs EM AçO RáPIdO 
E CONCRETO

jOGOs dE bROCAs PARA 
METAIs EM AçO RáPIdO

Lançamento dos novos jogos de brocas Dormer compostos 
pelas medidas mais vendidas no mercado. Mais 
praticidade e qualidade para o seu trabalho! Confira 
nossas opções com brocas para metais e concreto.

Código Modelo Medidas Qtd. de brocas Preço

75566 A2907BR 2 a 6,5mm 7 peças R$ 35,00

75569 A29013PBR 1/16” a 1/4” 13 peças R$ 56,00

75568 A2907PBR 1/16” a 1/4” 7 peças R$ 31,00

CONsulTE

Código: 75565
Modelo: A29009BR

R$ 47,00
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®

FITA IsOlANTE COR PRETA 

Modelo: NT-FITA FLOWPACK
Código: 78217

R$ 1,10

lIxA ROlO FERRO

Modelo: NT-LRF K246 50X45000 100
Código: 75379

R$ 102,00

FITA AdEsIvA TRANsPARENTE

Modelo: NT-FITA Transparente
Código: 98106

R$ 2,50

EsCOvA MANuAl

Modelo: NT-EM 1777.3 (12)
Código: 26390

R$ 3,50

lIxA FOlHA FERRO GR. 100

Modelo: NT-LF K246 100 (200)
Código: 50715

R$ 1,59

dIsCO dE CORTE ClAssIC

Modelo: NT-DC BNA12 115X1
Código: 78386

R$ 4,65

dIsCO dIAMANTAdO ClAssIC

Modelo: NT-DCD C CLASSIC
Código: 37625

R$ 9,90

REbOlO bRANCO

Modelo: NT-RB 6X1 80K FE38A
Código: 26338

R$ 40,00

Ferramentas de corte e acabamento
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Leve, compacto e resistente.Firmeza no manuseio.
Empunhadura anatômica. Com cabo fechado.
Alma de Zamac.

ARCO dE sERRA

Código: 84130
Modelo: STR-140

R$ 19,90

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

ÓlEO ANTICORROsIvO M1

Código: 18905
Modelo: STR-M1-215

R$ 9,90

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

EsTIlETE dE sEGuRANçA sÉRIE ExACT Plus s011

Código: 47431
Modelo: STR-S011

R$ 90,00
Coldre opcional

KITs dE sERRAs COPO

Estas trenas se destinam a 
medição de tanques de óleos 
pesados e leves, gasolina etc. As 
fitas são de leitura fácil, resistentes 
a corrosão e trazem um gancho 
giratório na extremidade da fita, 
para pendurar um prumo.

TRENA dE PROFuNdIdAdE 
COM FITA dE AçO CROMO-
ACETINAdA sÉRIE 507

Código: 42662
Modelo: C507MDB-20M

R$ 1.990,00

Código: 18340
Modelo: STR-KS11041-S

R$ 624,98

Ferramentas de corte e acabamento
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MARTElO PlásTICO 60MMMARRETA bRONZE 1,2KG

Código: 75338
Modelo: PT-1432G BR

R$ 290,00

Código: 75340
Modelo: PT-1432 DB BR

R$ 296,00

•	Capacidade de 10 toneladas
•	Alcance de profundidade 12”
•	Alcance das garras 11”
•	Alcançe duplo com parafuso
•	Garras longas e estreitas
•	Quantidade de garras: 9
•	Tamanho do fuso: 3/4x10 1/4” 

comprimento

jOGO dE sACA POlIA 
E ROlAMENTO

Código: 16583
Modelo: 4292B CONsulTE

Este jogo foi criado por técnicos 
especializados para o mecânico de 
manutenção profissional que precisa ter 
sempre as ferramentas à mão.
•	Chaves de aperto de 1/8 a 1.1/4”
•	Torquímetros e soquetes de 1/4”, 3/8” 

e 1/2”. Acompanha cabos de operação
•	Chaves de fenda e Philips
•	Grande linha de alicates
•	Gabinete em chapa reforçada com 9 

gavetas e 4 rodas para locomoção

jOGO 264 Pçs C/ GAbINETE

Código: 48686
Modelo: 98201 CONsulTE

sOquETE dE IMPACTO ENCAIxE 1”

Código Modelo Descrição Preço

14993 10041M Enc. 1 x 41mm CONSULTE

14994 10046M Enc. 1 x 46mm CONSULTE

14996 10055M Enc. 1 x 55mm CONSULTE

14997 10060M Enc. 1 x 60mm CONSULTE

14998 10065M Enc. 1 x 65mm CONSULTE

PINçA TEsTE CI

Código: 80848
Modelo: 1808.16 (FL)

R$ 49,00

sACA PRIsIONEIRO 5 A 20MM 
ENCAIxE 1/2”

Código: 83605
Modelo: 286A (FL)

CONsulTE

CHAvE PARA TubO

Código Modelo Descrição Preço

84209 134A.18 Ch. Tubo 18”HD R$ 220,00

83538 134A.24 Ch. Tubo 24”HD R$ 260,00

29103 134A.36 Ch. Tubo 36”HD R$ 490,00

Ferramentas manuais
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AlICATE bOMbA d’áGuA 10” IsOlAdO

Modelo: 20749
Código: 181.25CPE

dECAPAdOR FIO ATÉ 2,5MM

R$ 72,00

Modelo: 83553
Código: 194.17CPY

R$ 110,00

lIMA RENOvAdORA dE ROsCA 
0,75 A 30MM

AlICATE dECAPAdOR
2,5MM IsOlAdO

Código: 47303
Modelo: 237.A

CONsulTE

CHAvE GANCHO 35/200MM 
COM PINO AjusTávEl

CORTAdOR dE PORCA
4-13MM

Código: 80843
Modelo: 116.200

CONsulTE

Código: 81658
Modelo: 289.19

R$ 350,00

ExTRATOR dE PARAFusO quEbRAdO 
(jOGO) 3 A 18MM

Código: 31190
Modelo: 285.JS5

R$ 280,00

Ferramentas manuais

Código: 194.17 AVSE
Modelo: 06062

R$ 180,00
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Grampo Material Código Modelo Preço

200mm (2-10”) profundo 6” 21335 410 CONSULTE

300mm (2-12”) profundo 6. 5/16” 21335 410 CONSULTE

200mm (2-8”) aço forjado 4” 21337 4408 CONSULTE

250mm (2-10”) aço forjado 21333 810 CONSULTE

300mm (2-12”) aço forjado 21334 812 CONSULTE

GRAMPO T/C

Código: 21353
Modelo: 500 S

CONsulTE

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

MORsA GIRATÓRIA PEsAdA 5”

Código: 21354
Modelo: 600 N

CONsulTE

•	Morsa	#	6	fixa
•	Mord.	10”	pesada
•	Peso:	80	kg

MORsA PEsAdA 600

FERRAMENTAS INQUEBRÁVEIS

Marreta Cabo Código Modelo Preço

2Kg 300mm 33443 20412 CONSULTE

3Kg 600mm 33445 20630 CONSULTE

4Kg 700mm 33398 20830 CONSULTE

5Kg 800mm 33446 21036 CONSULTE

6Kg 800mm 33451 21236 CONSULTE

MARRETAs COM CAbO dE AçO EMbORRACHAdO

Ferramentas manuais
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Ferramentas manuais

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

Chave gancho com cunha
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

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

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

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

Código: 28352
Modelo: 280T/S8

R$ 1.390,00

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)

jOGO dE CHAvE AllEN T COM 3 PONTAs

Código: 28076
Modelo: 204-350

TEsOuRA PARA CHAPAs 14”
Modelo americano com laminas largas direitas aço carbono. 
Acabamento esmaltado com cabeça polida

R$ 249,00
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Código: 40956
Modelo: 1.32/2

Código: 40429
Modelo: 8005A

R$ 8.012,19R$ 849,99

R$ 540,97

jOGO dE ExTRATOREs INTERNOs E ExTERNOs
Caixa metálica com extratores internos, complementos para extrator  
interno,  extrator  tipo mandril,  extrator  externo  e saca-prisioneiro.

Extrator tipo mandril; 
Extrator de bornes de bateria;
Extrator de duas garras;
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.

AlICATE PARA ANÉIs ExTERNOs PONTAs 
INTERCAMbIávEIs (PONTAs RETAs)

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

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. 

Ferramentas manuais

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.

CHAvE EsTRElA dE bATER

Código     Referência Capacidade      Preço
04563 306 - 1.1/16” 1.1/16” R$ 36,88

04569 306 - 1.1/2” 1.1/2” R$ 47,72

04566 306 - 1.1/4”  1.1/4” 1.1/4” R$ 42,49

 04564   306 - 1.1/8”  1.1/8” 10x1,50mm R$ 36,88
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Código: 05205
Modelo: 150S/160S

R$ 25,00

jOGO CHAvE FENdA/
PHIlIPs 5PEçAs

Código: 35393
Modelo: 8000A/J4

R$ 89,00

jOGO dE AlICATE
TRAvA COM 
4 PEçAs

AlICATE uNIvERsAl 8”
PARA ElETRICIsTA

Código: 20835
Modelo: 8280E-200IOX R$ 39,00

Ferramentas manuais

Código: 03561
Modelo: D19/TMZ

R$ 380,00

jOGO dE sOquETE 
½ 12 A 32 MM 
EsTRIAdO

Código: 03332
Modelo: K 1900

CONsulTE

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.

jOGO dE bITs COM MARTElETE MANuAl dE IMPACTO

AlICATE uNIvERsAl 
suPER (KRAFT)

Código: 45311
Modelo: 8250 JC CONsulTE

AlICATE uNIvERsAl 
ANGulAR 60º

Código: 31918
Modelo: 8248 JC CONsulTE

jOGO dE CHAvE 
AllEN 
1,5 A 10 MM

Código: 04311
Modelo: 42/9M

R$ 24,00

MARRETA 2,00 
KG COM CAbO dE 
FIbRA dE vIdRO
300MM

Código: 28503
Modelo: 21F

R$ 479,00

Código: 40799
Modelo: VDE-1091

CONsulTE

MAlA dE FERRAMENTAs 
vdE MAGIC C/ 19 PEçAs

Código: 04170
Modelo: 1B/15M

R$ 198,00

jOGO dE CHAvE 
COMbINAdA 
6 A 32MM C/ 
15 PEçAs
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Lâminas tipo facas para um trabalho 
limpo e preciso. Garras para segurar 
o fio na posição certa. Lâminas para 
diversos diâmetros de fios.

AlICATE dECAPAR sTRIPMAsTER

Código: 01626
Modelo: 45-092

R$ 549,46

Para fios de até 12,7 mm, sólido ou trançado, até 8 
AWG (10mm), possui lâminas curvas para um melhor 
desempenho do corte.

TEsOuRA PARA CORTAR FIOs 12,7MM

Código: 33049
Modelo: 35-051

R$ 212,07
3 PEçAs dIsPONívEIs

Arame em aço, caixa ABS resistente a impactos 
e durável. Retorno do arame operado pelo 
polegar, fácil manuseio.

PAssA FIO COM FITA 
dE AçO 15MTs

Código: 48397
Modelo: 31-010

R$ 198,42

AlICATE dECAPAR 16-26wG
Totalmente em aço inox, 
acabamento anticorrosivo, mola 
de retorno entre os cabos.

Código: 1622
Modelo: 45-121

R$ 109,21

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 
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.

R$ 207,36

Modelo: LK-60A
Código 73527

Modelo: LK-325A
Código: 73529

Modelo: LK-520A
Código 73530

R$ 633,61 R$ 1.320,15
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Ferramentas manuais

Modelo: YAC-5
Código 73502

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

KH-55WF - Alicate manual de catraca para compressão de terminais tipo ilhos 
nas bitolas  de 10 a 50 mm².

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

AlICATE MANuAl dE CATRACA 

Modelo: KH-55WF
Código 73592

Modelo: KH-95WF
Código 72823

Modelo: YAC-6
Código 73503

AlICATE MANuAl dE CATRACA 
Alicate de catraca irreversivel, para compressão de 
terminais pré-isolados nas bitolas de 0,5 a 6mm²

R$ 480,00

Modelo: YY-78-318
Código 73510

dECAPAdOR MANuAl
Decapador manual para cabos de cobre 
nas bitolas de 0,5 a 6mm²

Modelo: YYR-512
Código: 73511

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

AlICATE MANuAl MECâNICO

CONsulTE R$ 45,00

Modelo: ND#3
Código: 37458

R$ 480,00

Modelo: YYT-1
Código 73500

Modelo: YYT-7
Código 73507

CONsulTE

Modelo: HP3
Código: 29627

R$ 170,00 CONsulTE

R$ 180,00 R$ 99,00 CONsulTE
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FERRAMENTA COMPREssãO MICRO

Escopo de Fornecimento Básico

Código Descrição Quantidade

EK50ML Crimpador elétrico 15 kN, matriz para terminais pequenos, série 50 1

RAML1 Bateria Li-Ion, 1.5 Ah, 18V 1

LGML1 Carregador 230V para bateria de Li-Ion Makita 18V 1

IS5071 Matriz de compressão para terminal isolado, 0.5 a 6mm², série 50 1

CONsulTE

Acessórios à Parte

Código Descrição Quantidade

PGA1 Leitor Ótico-USB para ferramentas eletro-hidráulicas 1

Manuseio fácil
Graças a tecnologia PowerSense

Matrizes Klauke série 50 intercambiáveis
Todas as aplicações comuns até 50mm²

Alta velocidade
Tempo de compressão < 1.5s

Peso extremamente baixo
Ferramenta com bateria < 1kg

Bateria de 10.8 V Litio-Ion
Com indicador de nível de carga

Retorno automático
quando a operação é completada

Controle eletrônico
com proteção ao bloqueio do motor

Alojamento engonômico em 2 componentes
com o design exclusivo “In line Klauke”

LED para iluminação
de ambientes escuros

Vida útil longa
com revisão a cada 35000 ciclos

Rápida, leve e eficiente. Esta é a forma possível de 
comprimir terminais atualmente.
A nova forma de compressão para bitolas até 50mm²: 
Klauke Micro. Tão rápida e fácil de manusear quanto uma 
ferramenta de compressão mecânica, tão poderosa e 
eficiente quanto uma ferramenta hidráulica.
A tecnologia única PoserSense – “pré-compressão Manual, 
Compressão Final Motorizada” faz o processo de compressão 
revolucionariamente mais simples e ao mesmo tempo mais 
eficiente do que nunca.
Quer você queira alta velocidade, baixo peso ou tecnologia 
de drive eficiente, a ferramenta Klauke Micro combina os 
benefícios das ferramentas de compressão manual com a 
conveniência das versões a bateria em um só dispositivo.
Graças ao design compacto, esta ferramenta é ideal para 
trabalhos onde conexões tem de ser crimpadas rapidamente 
e em altos volumes por um lado e também sempre que uma 
ferramenta portátil e manual é necessária, por exemplo 
em construções de cabines e outras numerosas instalações 
elétricas.
A Klauke Micro é a solução ideal para quem quer: Eficiência 
Máxima e Facilidade de Uso.

lANçAMENTO

Ferramentas manuais
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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 acesso a 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, fornecendo 
então, todo suporte necessário.
 
Por conta de atitudes como estas que a Carlsons está 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

na sua empresa! 

Palestras Técnicas:

•	 Uso Correto de Ferramentas Manuais

•	 Segurança e Medições Elétricas 

•	 Soluções Fluke para qualidade de Energia 

•	 Economia de Energia Eletrica 

•	 Sistemas de pintura (mono e bi-componente; eletrostático; airless)

•	 Torque e Apertos 

•	 Seminário Segurança: Ferramentas Hidráulicas 

•	 Ferramentas Hidráulicas para Torqueamento & Tensionamento Controlados 

•	 Conexão Elétrica (Crimpagem de Terminais e Conectores) e corte de cabos

•	 Sistemas de transferência e aplicação de fluidos (abastecimento e transferência de reservatórios; aplicações em lubrificação)

•	 Sistemas para selantes e colas (aplicação mono e bi-componente; abastecimento e transferência de reservatórios).

•	 Movimentação e posicionamento de cargas: Sistemas de Levantamento Sincronizado, Pórticos Hidráulicos, ... 

CARLSONS
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VEJA. SALVE. COMPARTILHE.

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

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.  

TODAS AS INFORMAÇÕES,
DIRETAMENTE DO CAMPO.

 PRODUZIDO COM
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Código: 29902/29903
Modelo: 302/303

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: 52572
Modelo: 62 Max

R$ 330,00

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 mãos
•	Pequeno e leve: prende-se ao cinto de ferramentas ou ao cinto. Encaixe fácil 

na caixa de ferramentas.

302 - R$ 220,00
303 - R$ 240,00

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

MulTíMETRO dIGITAl 117

Código: 06541
Modelo: 117

R$ 780,00

Ferramentas Para eletrônica

Código: 66578
Modelo: 1AC A2II

R$ 69,00

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     |   11 3351-5000www.carlsons.com.br/supri     |   11 3351-5000

58

Apresentamos o primeiro 
Termovisor HD* com Fluke Connect

 

1024x768 
786.432 pixels  

4 vezes mais pixels com o modo de super-resolução

TiX1000
SÉRIE ESPECIALISTA

Feito para
sua próxima
INSPEÇÃO
TÉRMICA

 

•    O primeiro Termovisor HD* com tecnologia Fluke Connect ™**
 10 vezes mais pixels integrados do que nos Termovisores normais 320x240 
•     Melhor qualidade de imagem e precisão de medição da temperatura 

Obtenha 4 vezes mais resolução e pixels com a super-resolução  
(até 3.145.728 pixels)

•   Trabalhe a partir de distâncias mais seguras  
Inspecione áreas de difícil acesso e obtenha imagens espetaculares e detalhadas

•    Poupe tempo para focar com o menu avançado do seu TiX1000  
Foco automático LaserSharp  , foco automático, foco manual e funções de  ®

 gravação multifocal EverSharp - disponíveis no mesmo Termovisor
•      Display LCD grande ajustável de 5,6 polegadas  

Navegue facilmente para cima, para baixo e em volta dos objetos

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

 PRODUZIDO COM
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metrologia

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

PAquíMETROs uNIvERsAIs

Código Modelo Capacidade Graduação Preço

10945 530-104BR 0-150MM 0,05mm R$ 228,00

10948 530-118B-10 0-200MM 0,02mm R$ 332,00

10947 530-115 0-300MM 0,05mm R$ 908,00

Código: 192-130
Modelo: 09277

Código: 513-404E
Modelo: 11096

R$ 3.880,00

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

MICRôMETROs ExTERNOs

Código: 103-137
Modelo: 09899

R$ 267,00

R$ 476,70

O primeiro micrômetro 
do mundo com

MICROMETRO dIGITAl 

Código: 28487
Modelo: 293-100

CONsulTE

Código: 08850
Modelo: 7033B

R$ 859,00

Código: 17314
Modelo: SJ-210

CONsulTE

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

RuGOsíMETRO sj-210 PORTáTIl

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

CAlIbRAdOR TRAçAdOR 
dE AlTuRA

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

bAsE MAGNÉTICA HAsTE ARTICulAdA

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

RElÓGIOs APAlPAdOREs



www.carlsons.com.br/supri     |   11 3351-5000www.carlsons.com.br/supri     |   11 3351-5000

60 Proteção e segurança - Ferramentas antiFaiscantes

M55 - Picareta - Cabeça de material 
antifaiscante: alumínio-bronze-níquel. As 
2 lâminas de corte estão opostas a 90º. 
Com cabo de madeira.

PICARETA CHIbANCA 

Modelo: M 55
Código: 08792

Segurança, agilidade  e  durabilidade para sua 
indústria continuar crescendo.

FERRAMENTAS DE SEGURANÇA ANTIFAISCANTES

P96 - Martelo - Ferramenta inteiramente de bronze antifais-
cante. Cabeça dupla com faces tipo ‘cunha’. Cabo ranhurado.

MARTElO dEsCAsCAdOR

Modelo: P 96
Código: 08649

CONsulTE CONsulTE

A prevenção de acidentesem ambientes inflamáveis ou 
explosivos é com o emprego de ferramentas se segurança e 
antifaiscante Ampco.

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.

AlICATE uNIvERsAl ANTIFAIsCANTE

Modelo: P35
Código: 08329

CONsulTE

RAsPAdOR ANTIFAIsCANTE

Código     Capacidade Referência Preço
08729 2”x6 Atifaiscante K 20 CONSULTE
08727 1.3/8”x3.1/2” Antifaiscante K 21 CONSULTE
08731 3.1/2”x4.1/2” Antifascante K 30 CONSULTE
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Pá dE bICO ANTIFAIsCANTE

Modelo: S 83
Código: 08797

CONsulTE

Totalmente Antifaistante, abertura da boca ajustável, dentes frezados, gancho 
substituivel e cabo com boa empunhadura.

CHAvE TubO 8” Hd

Modelo: W 210
Código: 08612

CONsulTE

MARRETA ANTIFAIsCANTE dE 4,7KG
COM CAbO dE FIbRA

Modelo: H 72
Código: 08663

CONsulTE

CONsulTE

Modelo: M51
Código: 65970

jOGO dE FERRAMENTAs ANTIFAIsCANTE 
Em ambientes inflamáveis ou explosivos o risco de acidente é muito grande. 
Por isso, garanta a segurança com o uso das ferramentas Antifaiscantes 
Ampco. A Carlsons apresenta uma completa linha de ferramentas 
Antifaiscantes, com estoque para pronta entrega. Garanta a segurança em 
sua empresa. Ferramentas Antifaiscantes é na Carlsons.

Item   Código a (mm) b (mm) c (mm) l1 (mm) Wt (g) 
S 20 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

RAsPAdOR ANTIFAIsCANTE Modelo: S 83
Código: 08797

CONsulTE

Proteção e segurança - Ferramentas antiFaiscantes

COMPRIMENTO DO CABO: 840mm
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PORTA ElETROdOs 1000A

Modelo: C1000
Código:25744

R$ 40,36

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.

CINTO dE sEGuRANCA PARAquEd. C/TAlAbERTE

Modelo: CG750W (25)
Código: 82943

R$ 64,72

MásCARA dE sOldA 
AuTOEsCuRECIMENTO

Modelo: SPECTRA 2000
Código: 45989

R$ 5,18

ÓCulOs sEGuRANCA INCOlOR

Modelo: ADF-600G WIND
Código: 83843

R$ 292,78

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

luvA PROT. dE MAlHA PIGMENTAdA

Modelo: CA12692
Código: 45110

R$ 2,35

PORTA ElETROdOs 500A

Modelo: A500
Código: 78650

R$ 34,50
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Proteção e segurança

A CARLSONS TRABALHA COM AS MELHORES SOLUçõES
EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

EXISTENTES NO MERCADO.
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A CARLSONS TRABALHA COM AS MELHORES SOLUçõES
EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

EXISTENTES NO MERCADO.

®



www.carlsons.com.br

MATRIZ - São Paulo
(11) 3351-5000  |  vendas@carlsons.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SP
(11) 3351-5090  |  vendas@carlsons.com.br

FILIAIS
MG  |  (31) 2391-0070  |  vendas.mg@carlsons.com.br
PR/SC  |  (41) 3276-3625  |  curitiba@carlsons.com.br
RS  |  (54) 3419-9478  |  vendas.sul@carlsons.com.br
ABCD  |  (11) 4341-5414  |  vendas@carlsons.com.br


