


ESPECIALISTAS EM TRABALHOS EM EQUIPAMENTOS E M[AQUINAS PESADAS, FACILITANDO E 
SIPLICANDO O TRABALHO. 

SEPARADORES CILINDRO DE USO CILINDRO DE ALUMiNIO 
LEVE20TON 

BOMBA HIDRAULICA 
A BATERIA SEM FIO DE FLANGES GERAL 10 TON 

MOD FSM-8 MOD RC-102 MOD RACH-202 SERIE XC 

movimento paralelo com pouco 
atrito elimina danos aos flanges 
e quebra da garra. Necessidade 
de pequeno espa�o. apenas 6 
mm para acesso. Projeto de 
cunha elimina deforma�ao no 
primeiro degrau e o risco da 
ferramenta escapar do flange. 

CNJ. HIDRAULICO 
CILINDRO E BOMBA 

MOD SCR-256TB 

lnclui um cilindro de a�ao unica, 
bomba manual leve de duas 
velocidades. Conjunto de 
adaptador de medidor e 
mangueira de borracha de 6 pes 
com acopladores. 

Projeto Exclusivo do Rolamento 
GR2 reduz o desgaste, 
prolongando a vida. Protetor 
das roscas do cilindro 
redesenhado para facilidade de 
USO, maior resistencia a 
corrosao. 

Tuba central flutuante aumenta 
a vida das veda�6es, haste 
vazada permite os esfor�os de 
empurrar e de puxar. Engate 
rapido CR400 e tam pa 
guarda-p6 inclufdos em todos os 
modelos. 

A bomba sem fio da Serie XC e 
ideal para trabalhos que exigem 
combina�ao de portabilidade, 
velocidade e seguran�a. Estas 
bombas sem fio sao perfeitas 
para locais remotos, sem acesso 
a energia eletrica,. 

HASTE DE IMPACTO 
SLIDE SLEDGE 

HASTE DE IMPACTO 
SLIDE SLEDGE 

MOD 30" OU 46" 

A haste de impacto Slide Sledge 
chhega para facilitar a retirada 
de pinos de medias a grandes 
tamanhos com extrema 
facilidade e seguran�a. 
otimizando o tempo de reparo 
dos vefculos e aumentando a 
produtividade. 

MOD 211303 

0 conjunto inclui o martelo e as 
seguintes chaves de pino -1/2 11, 

7/8 11, 11/4 11, 2 11, 21/2 11 e 3 11• 





FERRAMENTAS A BATERIA 12 OU 18V COM ALTA POTENCIA E EFICIENCIA PARA VEICULOS 
PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. 

Unica chave de impacto de 1" do 
mundo. Motor Fuel, sem 
escovas. Possui sistema One Key 
de configura<;ao da maquina 
atraves do smartphone. 

Motor Fuel, oferece instala<;ao 
ate 50% mais rapida, 
substituindo a ferramenta 
manual ou o processo de 
instala<;ao de duas ferramentas. 

Motor Powerstate oferece ate 
1200 pes-lbs de torque de 
fixa<;ao e 1500 pes-lbs de torque 
para quebrar porcas. Sistema 
One Key. 

llumina<;ao de trabalho, LED 
indicador de carga da bateria e 
15 regulagens de torque. 

Motor fuel, sem escovas de 
carvao, LEd de ilumina<;ao de 
trabalho alem do sistema 
OneKey de configura<;ao atraves 
do smartphone. 

Dispomos de carregadores e 
baterias das linhas M12 e M18 e 
demais acessorios. 





0GRACO
® 

A GRACO LUBRIFICA AUTOMATICAMENTE O SEU EQUIPAMENTO 

Determine o nfvel de 
controle das aplicac;oes 
baseadas em injetor ou 
em serie. Com opc;oes 
com ou sem controlador 
interno. 

Nao e preciso descobrir 
as taxas de lubrificac;ao 
pois a precisao e 
medida, testada 
e ajustada sob medicla 
para um desempenho 
excelente. 

Sistema de lubrificac;ao 
automatica da Graco 
fornece reposic;ao 
contf nua de lubrificante, 
reduzindo falhas caras de 
componentes. 

Rolamentode esferas para 
faciliatar o uso, gurda 
iformac;oes periodicas de 
historico de dispensa. 
Ideal para dispensar oleo 
em ambientes rigorosos. 

Para oleo e graxa de baixo 
a alto volume e pressao, 
ofercerao o desempenho 
correto para a aplicac;ao 
necessaria. 

Dispensa uma variedade 
de oleos sinteticos, 
petroleo e 
anti-congelantes, 
distibuic;lao manual pre 
definida para uso interno 
ou externo. 

Os controladores garantem 
a lubrificac;ao no volume e 
tempo corretos, 
automaticamente, 
independendo de atuac;oes 
manuais. 

Monitora oleos e outros 
lubrificantes desde tanques 
de armazenamento ate 
medidores de dispensa. 
Obtem controle, percepc;ao e 
analise incomparaveis com 
cada dispensa de fluido. 
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