
Boas ferramentas da com certeza

1029 Conjunto de chaves hexagonais, em vanadium cromado, composto
por sete peças, 1/16", 5/64", 3/32", 1/8".

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

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

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

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

2313/5 Lima de diamante, como 2313/2, mas semi-circular.

2313/2 Lima de diamante, 140 mm comprimento, grão 126, rombuda.

2313/7 Cabo em plástico para rápida introdução das limas 2313/2 -
2313/6.

2313/6 Lima de diamante, como 2313/2, mas circular.

2313/3 Lima de diamante, como 2313/2, mas triangular.

2313/4 Lima de diamante, como 2313/2, mas quadrangular.

9509/1 Lâmpada portátil fluorescente, Iâmpada fácil de trocar 8 Watt,
completamente isolada, comprimento do tubo 288 mm, com vidro sinté-
tico 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.

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 ina-
cessíveis.

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.

1029/1022 2302

2313/1-72303

9505 9509/1

9507

9516

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.

9509/2 Lâmpada portátil fluorescente como 9509/1 mas com rede pro-
tectora.
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9238 Pincel de limpeza, especial para máquinas de costura, punho em
arame, comprimento total ca. 110 mm, comprimento das cerdas ca. 30
mm, cerdas de perlon.

9096 Ambassador especial para borrifar com borrifadora 9094, elimina
rapidamente resíduos de óleo, resinas e outras sujidades. Em bidões de
5,5 kg.

9090 Óleo - JOMRO para máquinas de costura mais de 2000 r.p.m.

9095 Òleo JOMRO, branco, para rebobinadores.

9238

9096

9126 Almotolia com tubo am plástico 100 ccm conteúdo.

9127 Almotolia com tubo em latão, 100 ccm conteúdo.

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

9126/9127

91359146
9146 Almotolia com pincel, conteúdo 125 ml.

5563 Lubrificante Textol, para lubrificar cursores, anéis fusos e canais
de agulhas em teares rectilíneos.

Oleos e Massas da

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.

9220

Soprador, para soprar  poeira de motores, máquinas  e em  locais
inacessíveis. Manejável e leve, com grande força de sopro.

9536 400 x 50 mm.

9537 600 x 70 mm.

9536/9537
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9167

9167 Bidão plástico para conteúdo de 5 litros.

9165 Latão, contéudo de 1 litro.

9168 Bidão plástico para conteúdo de 15 litros.

9756 Fios cobertos a material sintético para fechar sacos 9753.

9753 Sacos plástico azul, fundo soldado, tambem utilizável para
substância molhadas, medidas 700 x 1150 mm, espessura 0,10 mm,
capacidade 120 litros.

1186 Rolo de papel de limpeza branco, com 4 camadas, perfurado, 1
rolo 1000 panos a 32 cm (largura) x 40 cm.

9156/1-3

9156/1 Almotolia especial com bomba dupla, de material sintético inque-
brável, conteudo 0,5 l,  comprimento do tubo 190 mm.

9156/2 Almotolia especial como 9156/1, mas conteúdo 0,3 l, comprimen-
to do tubo 170 mm.

9156/3 Almotolia especial como 9156/1, mas conteúdo 0,2 l, comprimen-
to do tubo 140 mm.

9756

1188/9753

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.

9708

9710/1 Vassoura “Tornado”, a nova mistura da fibra natural Argenga e
da fibra sintética permitem uma limpeza eficaz tanto dentro das insta-
lações como fora. Resistente a húmidade. Tamanho ca: 60 cm

9710/2 Vassoura tipo tesoura.

9710/2

9239 9252 9265 9245
9250

Pincel de limpeza, redondos, com cabo de madeira redondo.

Artigo N.° Compr.total
(mm)

Compr.das sedas
(mm)

SedasØ
(mm)

Conj.Ø
(mm)

9239 195 30 20 20

9252 260 50 10 10

9265 235 50 18 12

Pincel de limpeza, plano, cabo plano, sedas naturais.

Artigo N.° Compr.total (mm) Compr.das sedas (mm) Larg.(Zoll)

9245 185 30 1/2

9250 250 35 1

1188 Colector de lixo, móvel, para pendurar sacos de lixo com capaci-
dade de 120 litros. Base e tampa em aço laminado.

1186
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