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Uma Empresa de
Ferramentas Focada
em Soluções
A Apex Tool Group nasceu como uma joint venture entre a
Danaher Corporation e a Cooper Industries, formando uma das
maiores indústrias de ferramentas do mundo.
Com sede em Maryland, Estados Unidos, possui operações em
mais de 25 plantas, estando presente em mais de 30 países de
todos os continentes e proporcionando o que há de melhor em
ferramentas manuais, eletrônicas e pneumáticas.
Na América Latina, possui plantas e escritórios localizados no
Brasil, Chile, Colômbia e México, produzindo mais de 67 milhões
de peças ao ano e oferecendo as melhores e mais tradicionais
marcas do mercado.
O Grupo oferece soluções para os mercados industrial, eletrônico,
automotivo, profissional geral, pneumático, construção civil e
“faça você mesmo”.
Comercializamos mais de 5000 itens com materiais de
primeira qualidade, cuidadosamente escolhidos, desenvolvidos
e testados. Tudo dentro dos mais altos níveis de qualidade e
normas internacionais.
Nosso compromisso com a inovação é obtido por meio da
valorização de nosso time, proximidade com nossos clientes e
melhoria contínua em tudo o que fazemos.
Trabalhamos todos os dias para levar ainda mais soluções até
sua casa ou empresa - tudo isso com a tradição e confiança que
você já conhece.
Sede: Sparks, Maryland - EUA
Faturamento global: aproximadamente US$ 1.5 bilhões
O sistema de Gestão de Qualidade da Apex Tool Group é
certificado ISO 9001:2008.
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NOSSAS MARCAS

FERRAMENTAS MANUAIS

FERRAMENTAS ELETRÔNICAS E PNEUMÁTICAS

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

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.
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Grampo de Aperto Rápido
Grampo de Aperto Rápido
Único com sistema Connect:
possibilita a junção de dois grampos,
facilitando o trabalho de materiais em
diversos ângulos
Praticidade: o grampo se transforma
em um extensor com um simples
clique de botão.
Versatilidade: mordente exclusivo
para tubos.
Melhor agarre e firmeza: mordentes
grandes com ranhuras.

Conforto:gatilho
ergonômico
que facilita o
travamento.
Mecanisco interno
de alta resistência
garante performance e
durabilidade superior aos
grampos concorrentes

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

MEDIDAS:
CÓDIGO
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0,949
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1
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EMBALAGEM
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CARACTERÍSTICAS:
SAIBA MAIS
SOBRE ESTE
PRODUTO

•
•
•

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.
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