
Ferramentas especializadas 
em automóveis para todas as 

necessidades. 

• Melhore o rendimento da oficina com ferramentas 

profissionais projetadas para suportar anos de uso constante.

• Ganhe espaço e organização com os módulos de 1 º linha.

•  Completa linha de equipamentos para atualizar sua oficina.

• Projetos de layouts em oficinas.



Auto Center

Sistema pneumático 
de fixação da roda, que 
permite o giro em dois 
sentidos sem que o aro se 
desprenda.

Desmontadora

Braços tubulares e 
rebaixados para uso 
em veículos com menor 
distância do solo.

Elevador 
Automotivo

A estrutura completa para oferecer 
o melhor serviço para seu cliente.

Adaptável a todos os 
tipos de alinhadores 
computadorizados, laser, 
ópticos e digital.

Rampa para
Alinhamento

Também utilizados na 
remoção para manutenção 
de motores, eixos 
diferenciais e câmbios.

Macaco para Trocar 
Câmbio

Sistema projetado para 
calibrar pneus com teclado 
touch. Compatível com Ar 
e Nitrogênio (N2), além de 
ser rápido na calibragem, 
preciso e seguro. 

Calibrador de Pneus 
Eletrônico

Regulagem manual da 
mesa, sem o uso de cabos 
de aço. Capacidade para 15 
toneladas.

Prensa Hidráulica com 
Manômetro

Indicada para lubrificação em 
máquinas e equipamentos 
fixos que não podem ser 
removidos do seu local de 
trabalho.

Bomba Manual
para Graxa

Macaco jacaré hidráulico 
longo. Indicado para realizar 
o levantamento de veículos 
leves ou pesados.

Macaco Jacaré



Injeção Eletrônica

utilizado para medir a 
compressão dos pistões
na câmara de combustão 
dos motores.

Sensor exclusivo de 
captação através de pinça 
indutiva. Bulbo de xenônio 
de alta concentração 
luminosa.

Medidor de 
Compressão

Pistola de Ponto 
Indutiva Digital

Designado para técnicos 
que desejam diagnosticar 
motor, transmissão (A/T), 
ABS e AIRBAG.

Scanner De Sistema 
Para Analise De Falhas

Para medições como tensão, 
corrente, frequência, diodo, 
resistência, capacitância, 
continuidade e temperatura.

Multímetro 
Automotivo

Realiza teste de pressão e
vazão, da linha de 
combustível, de veículos 
movidos a álcool ou gasolina, 
com injeção eletrônica.

O medidor de compressão 
realiza teste,de radiadores 
comuns e selados e nas 
tampas dos reservatórios 
de radiadores selados.

Medidor De Pressão e 
Vazão

Teste de Arrefecimento 
para radiadores As cubas utilizam o 

processo de limpeza por 
ultra-som, que transforma 
energia elétrica em energia 
mecânica, sob a forma de 
vibração.

Cuba Ultrassônica

Utilizado para analisar as 
condições da bomba de óleo 
de veículos com motores à 
gasolina, à álcool e diesel, 
capa protetora.

Medidor de Pressão
de Óleo

Equipamento para auxiliar 
na manutenção do sistema 
de ar condicionado veicular.

Utilizada para identificar 
polaridade negativa e 
positiva e verifica possíveis 
oscilações.

Manifold Universal
para gás

Caneta de Polaridade 

Ideal para análise de 
consumo de combustível 
em motores equipados com 
injeção eletrônica.

Medidor de Consumo

Teste de bico Diesel 
mecânico e Common rail 
com válvula reguladora de 
volume.

Teste de Bico Diesel

Tenha os equipamentos necessários em sua oficina para efetuar um 
conserto correto e eficiente na manutenção de injeção eletrônica.



Ferramentas e Equipamentos

Funilaria e Pintura
Tenha os produtos certos para restaurar a funilaria e pintura do veículo 
e recuperar a aparência original.

Facilite a execução das tarefas com as ferramentas e equipamentos 
certos  e realize o trabalho com mais eficacia.

Para aplicações de 
fluídos de média e baixa 
víscosidade em materiais 
de acabamento ou 
revestimento.

Conjunto com 12 peças, de 
8mm à 19mm.

Alicate profissional em aço 
cromo-níquel e cabo bi-
material anti-derrapante.

Pistola para Pintura

Jogo de Chaves Biela

Alicate Universal 8"

Equipamento de fácil 
manutenção. A unidade 
compressora opera em 
baixa temperatura, ainda 
que em regime máximo de 
trabalho. 

Chave combinada com um 
lado boca e outro UNIT 
DRIVE com as mêsmas 
medidas.

Mandíbulas de aço carbono 
forjadas totalmente 
tratadas termicamente para 
um ótimo desempenho e 
durabilidade.

Compressor Pistão

Jogo Chave Combinada

Alicate para Anéis 
Externos

Projetada para proteger a 
face e os olhos do soldador 
contra radiação, faíscas 
e respingos de solda nas 
condições normais de 
soldagem.

Jogo de soquetes estriados 
e acessórios 1/2'' com 25 
peças pol.

Com parafuso de fixação 
e com medidor de 
profundidade.

Máscara de Solda

Jogo de Soquetes

Paquímetro Universal 
150mm

Equipada com uma entrada 
giratória de 360   graus, esta 
ferramenta permite cortar 
padrões complexos em 
superfícies planas e curvas.

Torquímetro ajustável, e 
robusto para aplicação de 
torque no sentido horário 
e anti-horário, Através da 
inversão do quadrado de 
encaixe.

Escalas: Tambor e bainha 
com acabamento cromado, 
tambor com Ø 18mm.
Faces de medição: 
Metalduro, microlapidadas.

Serra Tico Tico 
Pneumática

Torquímetro de Estalo

Micômetro Externo

Sistema de regulagem 
eletrônica ou núcleo 
móvel, que proporcionam 
ajuste fino adequado às 
necessidades do operador.

Utilizável em veículos 
de passeio. Utilização 
com chave catraca ou 
pneumática.

Transferência e controle 
de dosagem, modelo para 
Óleo e Graxa. Com parada 
automática.

Máquina de Solda 
Eletrodo Revestido

Encolhedor de Mola

Medidore Eletrônicos 
Séries SD 

 Ideal para recuperação 
de chassis, carrocerias e 
monoblocos desalinhados 
de automóveis. Expansão 
de pistão de 340 a 430 mm.

Carga máxima de entrada 
permitida de 43,12 kgf.m 
(311 lbs.ft ou 422,8 Nm). 
Torque máximo do saída de 
172,5 kgf.m (1247 lbs.ft ou 
1691,6 Nm).

Possui 68 Nm de torque 
Máximo e com o escape 
ajustável de 360° que 
direciona o ar para longe do 
operador.

Esticador Hidráulico

Multiplicador de Torque

Chave de Catraca 1/2"
Pneumático

 Pronto para conectar em 
sistemas de mangueira e 
bolsa coletora de pó.

Sacador de volante de 
direção de veiculos com 
dois conjuntos de garras 
de diferentes tamanhos, 
facilitando o serviço.

Lixadeira Roto-Orbital

Sacador de Volante
Universal

Garras grandes com ponta de 
latão. Escala de 0 a 16 Volts. 
Capacidade de 500 Amperes. 
Teste a carga de bateria e 
regulador de tensão.

Teste De Bateria 
Analógico

Peças para transposte, 
posicionamento e ajuste de 
parabrisa, com ventosas, 
cinta e alavanca.

Fotômetro para medição 
em lux e Voltímetro 
para medição de tensão. 
Tecla de verificação da 
intensidade do farol.

Jogo para Troca de 
Parabrisa Colados

Alinhador de Farol

Elimina água, excesso de 
umidade, óleo, impurezas e 
partículas, regula a saída de 
ar, mantendo a pressão e 
vazão constante.

Filtro Lubrificador 
Duplo



Módulo em chapa reforçada de 
aço especial, tampo em madeira 
de chapas compensadas 
multilâminas naval.
Com 10 gavetas e 1 porta.

Bancada com 2 
módulos

Equipado com 3 gavetas 
internas e fechadura 
central, com 2 cópias de 
chaves.

Armário para 
Ferramentas

Estrutura em chapa 
reforçada de aço especial, 
com rodas e rodízios em 
núcleo de polímero e banda 
de borracha, com 7 gavetas.

Carro para 
Ferramentas

Em chapa reforçada de aço 
especial. Com 5 gavetas.

Caixa Sanfonada

Infinitas combinações de 
bancadas e acessórios 
para organizar seu local de 
trabalho. 

Bancada Modular 

Porta de aço com vidro 
temperado, com 5 gavetas, 
1 divisória e 1 prateleira. 
Painel com chapa perfurada. 
Acompanha ganchos e 
suportes.

Armário Grande

Gaveta porta-teclado e 
mouse. Porta de aço com 
abertura para a direita. 
Visor de vidro temperado 
de 3 mm.

Rack para Computador

Porta de aço, com 2 
gavetas, 1 divisória e 1 
prateleira. Fechaduras com 
chave. 2 rodas fixas e 2 
giratórias.

Carro para Oficina

Carro com  gavetas, alças 
em nylon reforçado com 
fibra de vidro e base das 
gavetas protegida por 
tapetes de espuma.

Carro para 
Ferramentas

Módulos com 5 gavetas, 
painel perfurado para 
ferramentas, bancada 
em madeira laminada 
plastificada.

Bancada para trabalho 
pesadoConjunto Completo de Móveis para Oficina

Conjunto com armários, bancadas de trabalho com 
tomada, carro com 7 gavetas, módulos fixos e painel para 
ferramentas .

Organização e Movimentação
Facilite o dia-a-dia de trabalho e ganhe tempo de serviço mantendo sua 
oficina organizada.


