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Desde 1869, a Lufkin® tem sido sinônimo de 
alta qualidade e precisão inigualável. Sempre 
a frente de seu tempo, a marca foi responsável 
pela primeira patente do metro e pioneira 
na fabricação de trenas longas de aço nos 
Estados Unidos, revolucionando o mercado de 
medição.

Ao longo dos anos, acumulou centenas de 
patentes, consolidando sua vocação para 
inovação, e hoje é líder mundial em trenas 
industriais e uma das primeiras no mercado 
de medição profissional.

O grande sucesso nacional foi a trena modelo 
L500, que introduziu a marca no país nos 
anos 80 e logo a posicionou entre as líderes 
de vendas, tornando-se uma das trenas 
profissionais favoritas do mercado.

Atualmente, a Lufkin® é referência em 
produtos de medição para os mais diversos 
segmentos e oferece um portfólio com 
soluções de corte e acessórios voltados aos 
mercados de construção civil e marcenaria.
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Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e 
podem diferir do produto comercializado.

Trenas

Disponível para as trenas L500 de 3m, 5m e 8m.

Disponível para as trenas L500 de 3m e 5m.

Disponível para todos os modelos de 
trenas Lufkin.

Com mais de 140 anos de tradição, a Lufkin é referên-
cia em medição, apresentando alta qualidade e precisão 
dimensional.

Todas as trenas são fabricadas conforme as normas 
ABNT e atendem às mais diferentes necessidades, desde 
um simples trabalho até a medição em indústrias, cons-
trução civil e topografia.

As fitas das trenas curtas são fabricadas em aço alto car-
bono temperado, revestidas com verniz especial altamen-
te resistente à abrasão, que proporciona alta durabilidade 
da gravação. 

Os estojos, fabricados com plástico ABS resistente a im-
pactos, possuem a exclusiva cor HI-VIZ® Lufkin, que fa-
cilita a localização da trena na caixa de ferramentas e no 
ambiente de trabalho

As trenas Lufkin possuem opções de embalagens para atender à diferentes necessidades de exposição. 
Confira os modelos disponíveis:

Os blisters das trenas Lufkin possuem 
layout com forte apelo visual, são práti-
cos e facilitam a exposição do produto 
no ponto de venda. No verso contém 
informações sobre características 
gerais do produto, instruções de uso, 
cuidados e manutenção. O formato da 
embalagem em blister deixa a trena 
livre para o manuseio antes da com-
pra, facilitando a escolha pelo usuário.

Perfeita para apresentação em locais 
que necessitam expor o produto em 
balcões.

Ideal para locais em que não há neces-
sidade de exposição do produto, onde 
se vende por telefone ou internet etc. 

O usuário pode testar 
envergadura e ergonomia 

da trena com facilidade, 
confirmando sua 

qualidade

Pode ser exposta 
também próxima ao 
caixa, estimulando a 
compra por impulso.

Embalagens

BLISTER INDIVIDUAL: CAIXA DISPLAY: CAIXA SHELF:
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Trenas Curtas Fita de Aço - Série L500

Trenas Curtas Fita de Aço - Série L600

CÓDIGO
MEDIDA LARGURA DA 

FITA
GRADUAÇÃO

COR DO 
ESTOJO

TRAVA
LIMITE DE 

DOBRAM PÉS

L510CME 3 10 12,7mm 1/2” mm/pol 6 0,082 LARANJA SIM 1,10m

L510CMED* 3 10 12,7mm 1/2” mm/pol 12 0,082 LARANJA SIM 1,10m

L510CMES** 3 10 12,7mm 1/2” mm/pol 24 0,082 LARANJA SIM 1,10m

L516CME 5 16 19,05mm 3/4” mm/pol 6 0,172 LARANJA SIM 1,80m

L516CMED* 5 16 19,05mm 3/4” mm/pol 12 0,172 LARANJA SIM 1,80m

L516CMES** 5 16 19,05mm 3/4” mm/pol 24 0,172 LARANJA SIM 1,80m

L525CME 8 26 25,4mm 1” mm/pol 6 0,354 LARANJA SIM 2,20m

L525CMES** 8 26 25,4mm 1” mm/pol 24 0,354 LARANJA SIM 2,20m

L532CME 10 32 25,4mm 1” mm/pol 6 0,598 LARANJA SIM 2,20m

EMBALAGEM

BLISTER / (*) CAIXA DISPLAY / (**) CAIXA SHELF

CÓDIGO
MEDIDA LARGURA DA 

FITA
GRADUAÇÃO

COR DO 
ESTOJO

TRAVA
LIMITE DE 

DOBRAM PÉS

L610CMEB 3 10 12,70 1/2" mm/pol 6 0,100 LARANJA SIM 1,10m

L616CMEB 5 16 19,05 3/4" mm/pol 6 0,178 LARANJA SIM 1,80m

EMBALAGEM

BLISTER

• Estojo reforçado em ABS, projetado para encaixar 
perfeitamente na mão.

• Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita.
• Acabamento HI-VIZ®: fácil visualização da ferramenta no local 

de trabalho, evitando possíveis perdas.
• Gancho autoajustável reforçado: compensação de medidas 

externas e internas.
• Maior limite de dobra da fita: 2,20m*.
• Clip traseiro com acabamento oxidado: facilita o transporte e 

manuseio.
• Graduação em milímetros e polegadas: perfeita legibilidade.
• Medida exata do  comprimento do estojo impressa na parte 

traseira da trena.  Adicionando-se esta medida à obtida na 
fita, tem-se o total com precisão e rapidez.

• Acabamento da fita em verniz para maior durabilidade: 
protege contra riscos e aumenta a vida útil da gravação.

* Trenas de 8m e 10m.

• Case protetor emborrachado: Conforto no manuseio e 
resistência a impactos

• Design único com botão anatômico. Projetada especialmente 
para o usuário brasileiro, se encaixa perfeitamente na mão e 
possibilita um manuseio mais confortável.

• Fita com acabamento fosco e retorno suave. Evita o reflexo 
da luz, facilita a leitura da graduação e ainda garante mais 
segurança no recolhimento.

• Acabamento HI-VIZ®: fácil visualização da ferramenta no 
local de trabalho, evitando possíveis perdas.

• Gancho autoajustável reforçado: compensação de medidas 
externas e internas.

• Clip traseiro com acabamento oxidado: facilita o transporte 
e manuseio.

• Graduação em centímetros e polegadas: perfeita 
legibilidade.

ABNT NBR 10123 CLASSE II

ABNT NBR 10123 CLASSE II

MEDIDAS:

MEDIDAS:

CARACTERÍSTICAS:

Grátis:
Trena Chaveiro de 2m na 

compra da trena de 5m

Exclusivo gancho extra largo: 
não escapa durante a medição

CARACTERÍSTICAS:

SAIBA MAIS 
SOBRE ESTE 
PRODUTO
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Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e 
podem diferir do produto comercializado.

Trenas Curtas - Fita de Aço - Série L700 Magnéticas

Trena Legacy Series

• Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita.
• Clip traseiro com acabamento oxidado: facilita o transporte e 

manuseio.
• Maior limite de dobra da fita: 2,20m
• Capa protetora emborrachada: conforto no manuseio e 

resistência a impactos.
• Acabamento HI-VIZ®: fácil visualização da ferramenta no local 

de trabalho, evitando possíveis perdas.
• Graduação em centímetros e polegadas: perfeita legibilidade.
• Acabamento da fita em verniz para maior durabilidade: protege 

contra riscos e aumenta a vida útil da gravação.

• Gancho mais reforçado: com 4 rebites que aumentam a 
durabilidade da fixação

• Gravação 3x mais durável: fita com proteção em nylon que 
garante a qualidade da gravação por muito mais tempo.

• Maior precisão: folga no gancho que proporciona a 
compensação de medidas e garante maior precisão.

• Facilidade no uso: perfil antideslizante laranja Hi-Viz® que 
facilita a pega e ainda auxilia na hora de encontrar a trena.

• Praticidade: botão de travamento extralargo
• Alta durabilidade: Design projetado com estojo cromado de alta 

durabilidade.

ABNT NBR 10123 CLASSE II

MEDIDAS:

MEDIDAS:

Gancho autoajustável reforçado: 
compensação de medidas externas e internas.

Estica até 2,40m sem dobrar
Fita extralarga, inovação que garante maior 
firmeza. Fitas mais firmes são preferência 
entre profissionais, pois facilitam o trabalho 
e permitem que as medições sejam feitas 
sem o auxílio de um ajudante.

Absorvedor de impacto: maior durabilidade e segurança.

Marcação em 
centímetros com 

destaque em cada 
metro: Perfeita 

legibilidade.
Magnética: fácil aplicação 

em superfícies metálicas nas 
posições horizontal e vertical.

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

* Trena de 8m

CÓDIGO
MEDIDA LARGURA DA 

FITA
GRADU-

AÇÃO
COR DO 
ESTOJO

TRAVA
LIMITE DE 

DOBRAM PÉS

L716MAGCME 5 16 19,05mm 3/4” mm/pol 6 0,275 LARANJA SIM 1,80m

L725MAGCME 8 26 25,4mm 1” mm/pol 6 0,398 LARANJA SIM 2,20m

EMBALAGEM

BLISTER

CÓDIGO
MEDIDA LARGURA DA 

FITA
GRADUAÇÃO

COR DO 
ESTOJO

TRAVA
LIMITE DE 

DOBRAM PÉS

L916CMEB 5 16 25,4mm 1” mm/pol 2 0,400 CROMADA SIM 2,40m

EMBALAGEM

BLISTER

LANÇAMENTO!
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Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e 
podem diferir do produto comercializado.

CÓDIGO
COMPR. 

(m)
GRAD.

COR DO 
ESTOJO

TRAVA

L50M 2 m 30 0,05 LARANJA SIM

EMBALAGEM

POTE EXPOSITOR

• ABS: Caixa reforçada
• Botão de trava na fita
• Ideal para medições de emergência
• Cor Laranha HI-VIZ®: facilita a visualização no ponto de venda
• Medidas em centímetros

MEDIDAS:

Trena Chaveiro 2m

CARACTERÍSTICAS:

Prático de expor: vem 
com marcador de preços na 

etiqueta do pote

Perfeito para exposição no 
caixa ou balcões, estimulando 

compras por impulso

Função 2 em 1: 
trena e chaveiro

ITEM 

DE 

VENDA

CÓDIGO MEDIDA GRAD.

FAL3M 3m m 6 0,08

EMBALAGEM

POTE

• Melhor visualização: números grandes e graduação em centímetros que 
facilitam a leitura

• Excelente custo-benefício 

Aplicações:
• Balcões de lojas que realizam venda de produtos por metro  

Pisos e/ou bancadas de áreas de flow-pack e expedição, para medições de 
paletes e caixas.  

• Visores de tanques de armazenamento de líquidos 
• Bancadas de marcenaria ou mesas de corte 
• Bancadas em geral, nas quais se necessita realizar medições frequentes 

 

MEDIDAS:

Fita de Medição

CARACTERÍSTICAS:

Fita de medição

Cola de alta resistência

Comprimento 3m

Facilita o trabalho de 
medição em bancadas: mais 
produtividade para o trabalho

CÓDIGO
COMPR. 

(m)
LARGURA DA 

FITA
GRAD.

COR DO 
ESTOJO

TRAVA

ST20CML 20 10mm 3/8” mm 6 0,342 LARANJA NÃO

ST30CML 30 10mm 3/8” mm 6 0,430 LARANJA NÃO

EMBALAGEM

BLISTER

• Fácil armazenagem e transporte: manivela retrátil
• Mais versatilidade: Gancho especial
• Suporte para o gancho evita enroscamento em outros itens quando armazenado
• Alta durabilidade: case em duplo material com proteção emborrachada
• Retorno 3 vezes mais rápido: sistema 3:1

MEDIDAS:

Trenas Longas - Fita de Aço
ABNT NBR 10123 CLASSE II

CARACTERÍSTICAS:

Caixa em duplo material:
maior resistência

Suporte para o gancho: evita 
enroscamento em outros itens 

quando armazenado

Fácil armazenagem e 
transporte: manivela retrátil

Mais versatilidade: 
Gancho especial
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CÓDIGO
COMPRIMENTO 

(m)
LARGURA DA 

FITA
GRADUAÇÃO TRAVA

Y1710CM 10 12,7mm 1/2” mm 5 0,257 NÃO

Y1720CM 20 12,7mm 1/2” mm 5 0,381 NÃO

Y1730CM 30 12,7mm 1/2” mm 5 0,494 NÃO

Y1750CM 50 12,7mm 1/2” mm 5 0,762 NÃO

EMBALAGEM

BLISTER CÓDIGO
CAPACIDADE 
DE MEDIÇÃO

DIÂMETRO DA 
RODA

PSMW48NMB 9.999,9 12" 1 2,130

EMBALAGEM

BLISTER
• Próprias para trabalhos de agrimensura, topografia, perícia e similares, estes 

modelos foram desenvolvidos para serviços de medição em ambientes 
costumeiramente adversos ao uso de fitas metálicas. Suas características técnicas 
diferem, portanto, dos outros tipos de trenas longas.

• Design com empunhadura emborrachada em formato anatômico: facilita a 
locomoção e oferece maior conforto e segurança ao usuário.

• Acabamento HI-VIZ®: fácil visualização da ferramenta no local de trabalho 
evitando possíveis perdas.

• Manivela articulada possibilita rebobinamento rápido e suave.
• Estojo plástico aberto: permite a lavagem e limpeza geral da fita, evitando o 

acúmulo de sujeira e detritos no interior do estojo.
• Maior durabilidade.
• Não condutora de eletricidade: a característica de não-condutibilidade elétrica 

da fita de fibra de vidro permite a utilização segura em quaisquer trabalhos em 
que eventuais riscos desta natureza possam existir.

• Estojo com ponta para maior precisão: permite o apoio da trena no local de 
início da medição.

• Marcação em centímetros com destaque em cada metro: Perfeita legibilidade.

• Sistema de engrenagens Gear Drive™: conferem precisão e maior vida ùtil para 
a ferramenta. Já o sistema de correias utilizado pelas outras rodas de medição do 
mercado desgasta-se facilmente, diminuindo a precisão do produto concorrente;

• Dobradiça antiquebra: além de permitir dobrar o cabo e facilitar o transporte 
do produto, a dobradiça confere maior vida útil ao cabo quando comparado ao 
sistema telescópico, utilizado pelas rodas de medição concorrentes;

• Custo-benefício: O uso da roda de medição garante melhor custo-benefício ao 
usuário, pois, além de oferecer alta precisão nas medições, trata-se de uma 
ferramenta de valor mais atrativo que os equipamentos topográficos;

• Painel de fácil leitura: com 5 dígitos, a medição chega a 10km;
• Conforto no manuseio: cabo ergonômico em duplo material;
• Fácil de carregar e armazenar;
• Leve e resistente: corpo em alumínio;
• Alta estabilidade: mesmo em terrenos irregulares.

MEDIDAS:

MEDIDAS:

Trenas Longas - Fita de Fibra de Vidro

Roda de MediçãoABNT NBR 10124 CLASSE I

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

LANÇAMENTO!
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Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e 
podem diferir do produto comercializado.

Medidores à Laser

CÓDIGO MEDIDA
FAIXA DE 
MEDIÇÃO

PRECISÃO
CLASSE 

DE LASER
DIODO DE LASER

TL0020 20m 0,05-20m ± 3mm 2 650nm, <1mW 1 0,18

TL0040 40m 0,2-40m ± 1,5mm 2 650-670nm, <1mW 1 0,18

EMBALAGEM

BLISTER

MEDIDAS:

CARACTERÍSTICAS:

TL0020 TL0040

Visualização 
simultânea 
de até duas 
medições na 
tela

Visualização 
simultânea de até 
quatro medições 

na tela

MAIOR 
PRECISÃO: 
Nível permite 
utilização na 

posição correta

AUTONOMIA 
QUE NÃO TE 
DEIXA MÃO: 

Medidor de bateria 
sempre visível

MELHOR 
VISUALIZAÇÃO 
NO AMBIENTE 
DE TRABALHO: 

Alta luminosidade e 
contraste

MEDIDAS A 
UM CLIQUE: 

Múltiplos botões que 
agilizam o acesso às 
principais funções 
com apenas um 

clique

ACOMPANHA 
BOLSA DE 
NYLON

ALTA 
CAPACIDADE 

DE MEMÓRIA: 
Armazena até 20 

medições

MAIOR 
PROTEÇÃO: 
Acabamento 

emborrachado 
oferece maior 

proteção em caso 
de quedas

COMPACTA 
E LEVE: 
Praticidade 
para o dia 
a dia

MEDIÇÃO 
LINEAR

ÁREA 
M2/IN2/FT2

VOLUME 
M3/IN3/FT3

MEDIÇÃO 
CONTÍNUA

PITÁGORAS 
2 PONTOS

PITÁGORAS 
3 PONTOS

ADIÇÃO / 
SUBTRAÇÃO

UNIDADES 
DE MEDIDA

MEMÓRIA

PROTEÇÃO 
CONTRA 
POEIRA E 

ÁGUA

MEDIDA 
BASE/
TOPO

GARANTIA 
2 ANOS

TL0040 • • • • • • • • Até 20 
medições • • •

TL0020 • • • • • • •

2
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Trenas de Profundidade e Perfuração

Líder mundial no mercado de trenas de profundidade e perfuração, a 
Lufkin oferece ao mercado um produto desenvolvido para prover maior 
segurança e estabilidade durante as medições.

CÓDIGO
LARGURA 
DA FITA

ESPESS. 
DA FITA

COMPRIMENTO
ESTILO DA 

FITA

C2276MEBR 6mm 0,48mm 30m/100' E2 CROMADA 1 1,5

C2750MMEBR* 6mm 0,4mm 50m/164' E13 CROMADA 1 1,6

EMBALAGEM

CAIXA (*) VENDA SOB DEMANDA

• Medição da profundidade durante perfurações no solo.
• Alças ergonômicas: oferece uma empunhadura confortável e facilita o equilíbrio da 

trena durante o uso.
• Manivelas maiores: proporciona agarre seguro e evita fadiga da mão.

MEDIDAS:

Trenas de Perfuração

CARACTERÍSTICAS:

LÍDER
MUNDIAL

CÓDIGO
LARGURA 
DA FITA

ESPESS. 
DA FITA

COMRP ESTILO DA FITA

OC2276ME 6mm 0,48mm 30m/100' E2 CROMADA 10 0,7

EMBALAGEM

CAIXA

MEDIDAS:

Fita de Reposição para Trenas de Perfuração
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Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e 
podem diferir do produto comercializado.

Estiletes

• Agilidade na utilização: Acionamento rápido e prático com apenas um dedo
• Performance Precisa: Melhor empunhadura para um corte mais preciso
• Eficiência Aprovada: Testado por consumidores que hoje preferem o Estilete de 

Segurança Lufkin quando comparado com o que utilizam atualmente
• Maior proteção: Supera as especificações de segurança no trabalho
• Corte Preciso: Lâmina com corte mais apurado

MEDIDAS:

CÓDIGO LÂMINA

ETS001L TRAPEZOIDAL 1 0,275

EMBALAGEM

BLISTER

Estilete de Segurança

CARACTERÍSTICAS:

Duplo sistema de 
segurança: Retração 

imediata e automática da 
lâmina ao soltar o botão ou 

ao final do corte.

Corte preciso: 
Lâmina com corte 
mais apurado

Mais compacto: 
Cabe no bolso

Ergonomia e segurança: 
Design projetado para obter 
o melhor ângulo de corte e 
maior agarre

Alta durabilidade: 
Corpo em metal

Praticidade de uso: 
Acionameto com 
apenas um dedo

Troca fácil de lâminas: destrave o botão e puxe a lâmina

Lâminas extras: acompanha duas 
lâminas reservas. Armazena até 5 

lâminas extras
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• Possui alma de aço que evita a torção da lâmina, garantindo maior precisão e 
segurança no uso, além de facilitar a quebra para descarte da lâmina.

• Design com ranhuras que evita que a mão deslize durante o uso, garantindo 
maior firmeza.

• Possui reservatório com capacidade para 3 lâminas reserva.
• Acompanha 1 lâmina.

MEDIDAS:

CÓDIGO LÂMINA

EP18L 18mm 1 0,080

EMBALAGEM

BLISTER

Estilete Profissional 18mm

CARACTERÍSTICAS:

• Possui corpo metálico de alta resistência.
• Cabo emborrachado proporciona maior conforto durante o uso.
• Lâmina trapezoidal: além da troca da lâmina ser mais fácil e rápida, permite 

o uso das duas pontas sem a necessidade de quebra para descarte, o que 
garante maior segurança. Perfil trapezoidal também garante maior resistência 
no uso.

• Permite utilizar a lâmina em 3 posições diferentes.
• Contém 6 lâminas, sendo 5 para reserva.
• Ergonomia com apoio para os dedos que permite maior firmeza e precisão no 

corte
• Design com pontos emborrachados nas áreas de maior pressão, garantindo 

maior conforto no uso e evitando deslizamento das mãos.
• Furo que facilita a armazenagem.

MEDIDAS:

CÓDIGO LÂMINA

ETR006L TRAPEZOIDAL 1 0,280

EMBALAGEM

BLISTER

Estiletes com Lâminas Trapezoidais

CARACTERÍSTICAS:

Capacidade para 
armazenamento 
de 10 lâminas.

MEDIDAS:

CÓDIGO

LTR010L 10 0,050

EMBALAGEM

BLISTER

Lâmina Trapezoidal para Reposição

Troca de lâmina 
automática: muito 

mais praticidade 
e segurança.

ETR006L
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Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e 
podem diferir do produto comercializado.

Serras Copo

SAIBA MAIS 
SOBRE ESTE 
PRODUTO

DENTES DE 
PROFUNDIDADE 

VARIÁVEL

CARACTERÍSTICAS E DESTAQUES:

• Acompanha chave hexagonal 4mm

• Produto indicado para trabalhos em: aço, aço inox, alumínio, madeira e pvc
• Embalagem blister: permite pendurar e visualizar melhor o produto no pdv. Maior 

segurança. Embalagem atrativa com indicação de materiais e rpm no rótulo.
• Mais agilidade e eficiência: dentes agressivos lufkin de alta performance, 

que proporcionam superior poder de corte/remoção do material, além de 
perfeita qualidade no acabamento, gerando menos esforço e economia de 
tempo. O menor empastamento de material proporcionado pelo ângulo dos 
dentes também evita a queima da ferramenta.

• Material resistente: fabricada em hss bimetal, que proporciona um alto 
rendimento e evita o desgaste prematuro dos dentes.

CARACTERÍSTICAS:

CÓDIGO
MEDIDA

mm POL

SC14BL 14 9/16” 1 0,040

SC16BL 16 5/8” 1 0,044

SC17BL 17 11/16” 1 0,046

SC19BL 19 3/4“ 1 0,038

SC20BL 20 25/32" 1 0,031

SC21BL 21 13/16” 1 0,047

SC22BL 22 7/8” 1 0,052

SC24BL 24 15/16" 1 0,045

SC25BL 25 1” 1 0,052

SC27BL 27 1.1/16“ 1 0,074

SC29BL 29 1.1/8” 1 0,084

SC30BL 30 1.3/16” 1 0,076

SC32BL 32 1.1/4” 1 0,090

SC33BL 33 1.5/16” 1 0,096

SC35BL 35 1.3/8” 1 0,110

SC37BL 37 1.7/16" 1 0,105

SC38BL 38 1.1/2” 1 0,067

SC40BL 40 1.9/16" 1 0,073

SC41BL 41 1.5/8” 1 0,110

SC43BL 43 1.11/16" 1 0,085

SC44BL 44 1.3/4” 1 0,112

SC46BL 46 1.13/16” 1 0,118

SC48BL 48 1.7/8” 1 0,128

SC51BL 51 2” 1 0,138

SC52BL 52 2.1/16" 1 0,120

SC54BL 54 2.1/8" 1 0,128

SC57BL 57 2.1/4” 1 0,164

SC59BL 59 2.5/16" 1 0,108

SC60BL 60 2.3/8” 1 0,180

SC64BL 64 2.1/2” 1 0,198

SC65BL 65 2.9/16" 1 0,180

SC70BL 70 2.3/4" 1 0,208

SC73BL 73 2.7/8" 1 0,217

SC76BL 76 3” 1 0,265

SC79BL 79 3.1/8" 1 0,254

CÓDIGO
MEDIDA ENCAIXE DO 

MANDRILmm POL

MSC143038L 14-30 9/16”-1.3/16” 3/8" 1 0,086

MSC143012L 14-30 9/16”-1.3/16” 1/2” 1 0,090

MSC3221038L 32-210 1.1/4"-8.9/32" 3/8” 1 0,204

MSC3221012L 32-210 1.1/4"-8.9/32" 1/2” 1 0,238

EMBALAGEM

BLISTER

MEDIDAS:

MEDIDAS:

Serras Copo

Suporte para Serra Copo

CONTINUAÇÃO - SERRAS COPO

Multimaterial

CÓDIGO
MEDIDA

mm POL

SC83BL 83 3.1/4" 1 0,275

SC86BL 86 3.3/8" 1 0,291

SC89BL 89 3.1/2" 1 0,318

SC95BL 95 3.3/4" 1 0,365

SC102BL 102 4" 1 0,413

SC105BL 105 4.1/8" 1 0,427

SC111BL 111 4.3/8" 1 0,460

SC114BL 114 4.1/2" 1 0,501

EMBALAGEM

BLISTER

METAL PVC ALUMÍNIOMADEIRA INOX

COBRE LATÃO DRYWALLACRÍLICO PEÇAS
MULTICAMADAS
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Lâminas de Serras Circulares

Lâminas de Serras Circulares

Para sua total segurança, não ultrapasse o limite máximo de rotação da lâmina, 
conforme mostra a tabela abaixo:

• Mais durabilidade e precisão nos cortes
• Dentes feitos de metal duro: mais vida útil e cortes precisos com aca-

bamento superior
• Informações gravadas na lâmina: muito mais praticidade para trabalhar
• Design especial: melhor balanceamento e redução de ruído, gerando maior 

vida útil dos dentes
• Cada  lâmina vem com 2 anéis redutores, de 3/4” e 5/8”, para que possam 

ser utilizadas em diferentes máquinas
• Opções para máquinas portáteis e estacionárias

MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES:

CARACTERÍSTICAS: VELOCIDADE PERIFÉRICA:

CÓDIGO
D1 - DIÂMETRO 

EXT. (POL)
D1 - DIÂMETRO 

EXT. (mm)
D2 - Ø FURO 

(POL)
NÚMERO

DE DENTES
RPM 

MÁXIMA
BUCHA DE RED. 

(mm)
DENTES MÁQUINA

INDICAÇÃO
DE USO

807016L 5 0,340 7.1/4" 184 1" 16 8000 5/8" e 3/4" Alternados Portátil Madeira

807024L 5 0,360 7.1/4" 184 1" 24 8000 5/8" e 3/4" Alternados Portátil Madeira

807030L 5 0,370 7.1/4" 184 1" 30 8000 5/8" e 3/4" Alternados Portátil Madeira

807040L 5 0,370 7.1/4" 184 1" 40 8000 5/8" e 3/4" Alternados Portátil Madeira

807060L 5 0,380 7.1/4" 184 1" 60 8000 5/8" e 3/4" Alternados Portátil Madeira

808040L 5 0,440 8.1/4" 210 1" 40 7000 5/8" e 3/4" Alternados Portátil Madeira

809040L 5 0,720 9.1/4" 235 1" 40 6000 5/8" e 3/4" Alternados Portátil Madeira

809060L 5 0,750 9.1/4" 235 1" 60 6000 5/8" e 3/4" Alternados Portátil Madeira

810040L 5 0,880 10" 254 1.3/16" 40 5600 5/8" e 3/4" Alternados Estacionária Madeira

810060L 5 0,900 10" 254 1.3/16" 60 5600 5/8" e 3/4" Alternados Estacionária Madeira

810080L 5 0,920 10" 254 1.3/16" 80 5600 5/8" e 3/4" Alternados Estacionária Madeira

810100L 5 0,940 10" 254 1.3/16" 100 5600 5/8" e 3/4" Trapezoidal Estacionária Alumínio

812040L 5 1270 12" 305 1.3/16" 40 4600 5/8" e 3/4" Alternados Estacionária Madeira

812060L 5 1290 12" 305 1.3/16" 60 4600 5/8" e 3/4" Alternados Estacionária Madeira

812100L 5 1320 12" 305 1.3/16" 100 4600 5/8" e 3/4" Trapezoidal Estacionária Alumínio

EMBALAGEM

BLISTER

DIÂMETRO
EXTERNO (POL) 

DIÂMETRO
EXTERNO (mm)

VELOCIDADE
MÁXIMA DE EIXO (RPM)

7.1/4" 184 8.000

8.1/4" 210 7.000

9.1/4" 235 6.000

10" 254 5.600

12" 305 4.600

5/8”

D2

D1

3/4”
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Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e 
podem diferir do produto comercializado.

CÓDIGO

LC072C 72 0,130

EMBALAGEM

CAIXA DISPLAY

CÓDIGO

LC004BE 5 0,071

EMBALAGEM

BLISTER

MEDIDAS:

MEDIDAS:

Lápis de Carpinteiro

Kit Lápis de Carpinteiro + Estilete

• Código de barras individual
• Ferramenta indispensável para qualquer profissional da construção civil.

• Kit compacto com 03 lápis + 01 estilete.
• Estilete: ideal para apontar os lápis e para outras aplicações do dia a dia.
• Embalagem atrativa, que armazena o produto com segurança e chama atenção 

no PDV.

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Lápis octogonal: preferência dos 
usuários.

Grafite mais largo e resistente 
para uso nas mais diversas 

superfícies.

Lápis de carpinteiro Grampo de Aperto Rápido

• Rigidez e segurança: haste fabricada em aço especial, com espessura maior.
• Design único: o gatilho não solta quando aplicada força.
• Resistência: corpo em nylon e fibra de vidro, que proporcionam maior 

resistência.

Utilização:
• Construção civil: pode-se utilizar para prender uma régua de alumínio ou 

madeira na alvenaria e assim garantir o perfeito nivelamento de paredes 
com maior eficiência do que a linha de pedreiro. Também pode ser usado 
para garantir acabamento nivelado em portas e janelas.

• Setor madeireiro: para prender ou expandir peças durante a montagem. 
Substitui o grampo tradicional e até mesmo uma morsa, tornando o 
trabalho muito mais rápido e prático.

• Setor industrial: superfície emborrachada permite prender materiais sem 
danifica-los. Além disso é excelente para o trabalho com inox, pois sua 
superfície emborrachada não contamina o material. 

• Trabalho em altura: Ótimo para montagem de peças em altura, pois seu 
engate rápido permite prender e soltar o grampo com apenas uma mão.

MEDIDAS:

CÓDIGO MEDIDA

GR150L 6" 1 0,834

GR300L 12" 1 0,949

GR450L 18" 1 1,02

GR600L 24" 1 1,14

GR900L 36" 1 1,36

EMBALAGEM

BLISTER

Grampo de Aperto Rápido

Melhor agarre e firmeza: mordentes 
grandes com ranhuras.

Versatilidade: mordente exclusivo 
para tubos.

Praticidade: o grampo se transforma 
em um extensor com um simples 
clique de botão.

Único com sistema Connect: 
possibilita a junção de dois grampos, 
facilitando o trabalho de materiais em 
diversos ângulos

Mecanisco interno 
de alta resistência 

garante performance e 
durabilidade superior aos 

grampos concorrentes

Conforto:gatilho 
ergonômico 
que facilita o 
travamento.

Facilidade: botão 
com design 
exclusivo que facilita 
o destravamento do 
grampo

CARACTERÍSTICAS:
SAIBA MAIS 
SOBRE ESTE 
PRODUTO
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