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Ferramentas

Almotolia com pincel
Modelo: 9147
Almotolia com pincel, conteúdo 125 ml.

Almotolia especial com bomba dupla
Modelo: 9156/1

Almotolia especial com bomba dupla, de material sintético inquebrável

Almotolia plástica
Modelo: 9135
Almotolia plástica, 250 cm³ conteúdo, com tubo inclinado.

Bidão plástico 5 L
Modelo: 9167
Bidão plástico para conteúdo de 5 litros.
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Colector de lixo
Modelo: 1188
Colector de lixo, móvel, para pendurar sacos de lixo com capacidade de 120 litros. Base e tampa em aço
laminado. 400 x 425 x 900 mm.

Conjunto chaves de um braco mm
Modelo: 1022
Conjunto chaves de um braco, em vanadium cromado,composto por sete peças, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm

Conjunto de chaves hexagonais polegadas
Modelo: 1029
Conjunto de chaves hexagonais,em vanadium cromado, composto por oito peças, 1/16", 5/64", 3/32", 1/8",
1/4".

Conjunto de limas de diamante
Modelo: 2313/1
Conjunto de limas de diamante, em carteira plástica composto por 1 pc. de cada 2313/2-6.

Escova de limpeza
Modelo: 9220

Escova para limpeza com punho em madeira, comprimento total ca. 250 mm, versão curva, cerdas 3-filas, ca.
25 mm altura. Cobertura ca. 110 mm x 12 mm, cerdas em perlon branco.

Jomro, Comércio de Máquinas para a
Indústria Têxtil e Confecção, Lda.
Rua Cruz das Guardeiras, 525, 4470 Moreira da Maia

3

Tel.+351 229439750
Fax +351 229439759
info-p@jomro.de

01/2010

Fita Métrica
Modelo: 9364

Fita métrica de aço, retrocesso automático, fixável num ponto determinado, divisão em cm/polegadas, 200 cm
de comprimento, caixa plástica.
Himen magnético duplo
Modelo: 9516
Himen magnético duplo, comprimento ca. 170 mm, aberto ca. 350 mm comprimento total, Ø do himen 3 e 6
mm, para rápida recolha de pequenas peças metálicas em partes inacessíveis.
Lâmpada em forma de caneta
Modelo: 9505
Lâmpada em forma de caneta, 140 mm comprimento, Ø 16 mm, corpo em latão niquelado com lâmpada, 2,2 V
e 0,25 A, com pilha.

Lâmpada magnética flexível
Modelo: 9507
Lâmpada magnética flexível, cabeça magnética com capacidade para segurar até 750 gr, comprimento total
600 mm, para rápida recolha de parafusos, peças em metal e ferramentas caídas em partes inacessíveis.

Lâmpada portátil fluorescente
Modelo: 9509/1
Lâmpada portátil fluorescente, Iâmpada fácil de trocar 8 Watt, completamente isolada, comprimento do tubo
288 mm, com vidro sintético protector 30 mm Ø, com punho em plástico e gancho para pendurar, com ca. de 5
m de cabo com protecção e ficha, sem rede protectora.
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Latão 1 L
Modelo: 9165
Latão, contéudo de 1 litro.

Lima de agulhas
Modelo: 2303
Lima de agulhas com punhos arredondados, com 12 formas diferentes, em carteira plástica. Comprimento da
lima 160 mm.

Lima de diamante circular
Modelo: 2313/3
Lima de diamante, 140 mm comprimento, grão 126, circular.

Lima de diamante quadrangular
Modelo: 2313/4
Lima de diamante, 140 mm comprimento, grão 126, quadrangular.

Lima de diamante rombuda
Modelo: 2313/2
Lima de diamante, 140 mm comprimento, grão 126, rombuda.
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Lima de diamante semi circular
Modelo: 2313/3
Lima de diamante, 140 mm comprimento, grão 126, semi circular.

Lima de diamante triangular
Modelo: 2313/3
Lima de diamante, 140 mm comprimento, grão 126, triangular.

Limas de agulhas
Modelo: 2302
Limas de agulhas com punhos arredondados, com 12 formas diferentes, em bloco de madeira. Comprimento
da lima 140 mm.

Pincel de limpeza 195 mm
Modelo: 9239
Pincel de limpeza, redondos, com cabo de madeira redondo, compr.total 195 mm, compr. das sedas 30 mm,
sedas diam. 20 mm, conj. diam. 20 mm.

Pincel de limpeza 235 mm
Modelo: 9265
Pincel de limpeza, redondos, com cabo de madeira redondo, compr.total 235 mm, compr. das sedas 50 mm,
sedas diam. 18 mm, conj. diam. 12 mm.
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Pincel de limpeza 260 mm
Modelo: 9252
Pincel de limpeza, redondos, com cabo de madeira redondo, compr.total 260 mm, compr. das sedas 50 mm,
sedas diam. 10 mm, conj. diam. 10 mm.

Pincel de limpeza, plano 185 mm
Modelo: 9245
Pincel de limpeza, plano, cabo plano, sedas naturais, compr.total 185 mm, largura de sedas 1/2 polegada.

Pincel de limpeza, plano 250 mm
Modelo: 9250
Pincel de limpeza, plano, cabo plano, sedas naturais, compr.total 250 mm, largura de sedas 1 polegada.

Soprador
Modelo: 9536
Soprador, para soprar poeira de motores, máquinas e em locais inacessíveis. Manejável e leve, com grande
força de sopro.
X-acto
Modelo: 9708

X-acto com lâmina formada por 1 conjunto de 8 pequenas lâminas que se podem quebrar, manipulo para
ajustar e segurar a lâmina. Comprimento total: 165 mm, largura da lâmina: 18 mm.
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