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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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Níveis
Nível de Alumínio - 3 Bolhas

CARACTERÍSTICAS:

MEDIDAS:
CÓDIGO

MEDIDA

AL312

12’’

5

0,220

AL318

18’’

5

0,300

AL324

24’’

5

0,340

AL336

36’’

5

0,470

AL348

48’’

5

0,530

•
•
•
•
•

3 bolhas de alta precisão: 0º, 90º e 45º
Bolhas de alta visibilidade: fácil visualização em ambientes abertos e fechados.
Furo para exposição em gôndolas e armazenagem em quadro de ferramentas.
Proteção plástica nas extremidades e nas bolhas: maior vida útil do produto e
segurança ao usuário.
Acabamento HI-VIZ®: laranja fluorescente da Lufkin que garante fácil
visualização da ferramenta no local de trabalho, evitando possíveis perdas.

EMBALAGEM
CAIXA

Estrutura em perfil I
multiranhurado
altamente resistente contra
deformações.

Visor no topo: facilita a leitura em
mais de uma posição.

Nível de Alumínio - Magnético

MEDIDAS:

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•

CÓDIGO

MEDIDA

AL212MAG

12’’

5

0,130

AL214MAG

14’’

5

0,155

EMBALAGEM
CAIXA

•
•

Bolhas de alta visibilidade: fácil visualização em ambientes abertos e fechados.
Abertura no topo: facilita a leitura em diversas posições.
Furo para exposição em gôndolas e armazenagem em quadro de
ferramentas.
Caixa presa por duplo parafuso: maior resistência.
Acabamento HI-VIZ®: laranja fluorescente da Lufkin que garante fácil
visualização da ferramenta no local de trabalho, evitando possíveis perdas.

2 bolhas de alta precisão: 0º, 90º

180

Base magnética usinada:
processo garante maior precisão e
poder de fixação extra.

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

