
INOVAÇÃO
FOCO DE GRANDE POTÊNCIA
5 modos de potencia: Lúmenes 2000/4000/6000/8000/10000
Base com íman
1800 Rotação
3600 Giratorio
Bluetooth (até 20 metros para acender e apagar á distância.)
Até 5 focos conectados ao mesmo telefone.

GAMBIARRA DE ILUMINAÇÃO
Recarregável
2 modos de potência baixa/alta 248 Led SMD
Lumen 1000 (baixa) 2000 (alta)
Autonomia: 4 h (baixa) / 2 h (alta)
Tamanho 1397 a 2108 mm
Resistente aos produtos químicos

Caixa estanque IP67 - IK07 
(resistente aos choques)
CRI (indice de restituição 
de cores: 85 
Conserva uma cor natural.

LANTERNA DE IGUALAÇÃO DE CORES

779.CML

192A.16CPE

AR.CJ4

AR.SPJ4

2 modos: 4500/6500º Kelvin
Lúmenes: 500
CRI:  95 (indice de cor resti)
Autonomía: 3 horas
1 Imán
1 Gancho
Recarga por �cha USB
�cha 220V

Aplicações: pintura, 
polimento, preparações 
de superficie

779.UH

LANTERNA FRONTAL

ALAVANCAS 
DE PRECISÃO

GANCHOS 
DE PRECISÃO

779.FRT2

2 intensidades
Lúmenes: 50 / 200
Autonomía: 16 / 4 horas
Pilhas : 3 x AAA (fornecidas)
IP 54
Sensor de movimento (para acender e 
apagar com um simples movimento da 
mão diante da câmara)
Orientável

Maior vida útil
Menos tensão
Menos esforço
Corta materiais duros
Mola de retorno

ILUMINAÇÃO

ALICATE DE CORTE ACESSÓRIOS DE PRECISÃO

777.SPOTBT

192A.16CPE



720.P30

CAT IV
AC / DC 0 - 30A
Medida mínima 5 mA
Ajuste manual do ponto zero
Anel de medida: 19mm
Condutor máximo: 19 mm

Imprescindível para detecção 
de fugas de corrente e na 
manutenção do automóvel

Compatível com multímetros 
Facom e de outras marcas

Aplicações especi�cas: 
Ficha para ligação a um 
osciloscópio

CAT IV
AC / DC 20 - 1500A
Ajuste manual do ponto zero
Anel de medida: 53mm
Condutor maximo: 53mm

Adaptado para a 
manutenção industrial 
e de automóvel

Compatível com 
multímetros Facom 
e de outras marcas

B12OBD.M

DM.B47

Interface para assegurar a mudança da 
bateria sem perder as memórias do 
veículo.O salva memoria indica que a 
conexão é correta mediante sinal 
luminoso.

Proteção com um fusivel de 300A
Interruptor de segurança e alarme de inversão de polaridade
Capacidade (bateria AGM) 22Ah
CA 1300A
Indicador de carga
Carregador 12V 2 A

Cabos de cobre com duplo isolamento
Ficha de isqueiro protegida por fusível de 16A

720.P1500

B12.SECU

M11 x 1.5, M13 x 1.5, M15 x 1.5, M17 x 1.5, M20 x 1.5
Permite reparar as roscas danificadas dos carteres.
Fornecido com um dedo magnético para evitar queimaduras 
na hora de desmontar o bujão.
Calibre especial para determinar rapidamente o diâmetro e 
profundidade do bujão.
Fornecido na nova mala de plastico MBOX.

PINÇAS AMPERIMETRICAS

SALVA-MEMORÍA 12V BOOSTER 12V

JOGO PARA REPARAÇÃO DE ROSCAS DE CARTER



Veio Forjado
Oferece maior durabilidade

Desenho do gatilho melhorado
Para um maior controlo da aplicação 
da força.

Punho
revestimento de borracha para 
uma melhor comodidade

Mecanismo de martelos gêmeos
Para maior potencia e equilíbrio

Variador de potencia
Fácil de manejar - inclusive com luvas

Motor optimizado
1350 Nm de força máxima

CHAVE PNEUMATICA 1/2" DE ALUMINIO

2 Jogos de medidores com suporte
Ajuda a medir e ajustar as folgas de 1 a 10 mm
Pode-se ajustar em qualquer posição
Sem risco de danos ou arranhar

Para tubos de 3/16, 1/4" e 3/8"
A ponta da mandíbula pontiaguda permite 
o acesso a espaços confinados.
Desenho de bloqueio especial que 
aumenta a preensão e assegura um 
desprendimento fácil e sem danificar os 
tubos.

Jogo de 3alavancas
Pode-se utilizar para acessorios interiores 
e para pequenos componentes do motor.

Conjunto completo de 6 espátulas com 
diferentes pontas para adaptar-se a todo
o tipo de clips de plastico e acessórios.

CARROÇARIA
ALICATE 
DESPEGAR TUBOS

CR.PGC

CR.LPT DM.TU

NS.1400F

E201131

Jogo de 5 extensões de
1/2" com código de cores
para apertos especificos

NM Ft-lbs COLOR 
CODE

90

100

120

135

190

65

75

90

100

140

Não requer manutenção 
ou calibração 
Código de cor
Acabamento mate
Fornecido em bandeja 
de plástico



N E X T  I S  N O W

O Seu distribuidor

STANLEY BLACK&DECKER HOLDINGS S.A.R.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL 
Quinta da Fonte, Edif. D. Diniz Q.55, Rua dos Malhões nº 2 e 2 A – 2º Esq. 
2770-071 Paço de Arcos. Telef.: 21 4667500 - Fax: 21 4667580.
Preços recomendados em € sem IVA até 31 dezembro 2017 dentro do limite dos stocks
disponíveis.Os produtos e os preços podem mudar sem aviso prévio PHILLIPS. POZIDRIV
são marcas registadas pela PHILLIPS SCREW CO.

SANGRADORES DE TRAVÕES: ANALOGICO / DIGITAL

DF.81

Nova bomba com maior potência
Mais fluxo (+ 28% sobre a versão anterior)

Pressão regulável e ajustável de 0 a 4 bars
• Deposito de 10 litros
• Colocação dos acessorios
• Conexão a bateria de 12 volts do veiculo

Especi�cidades da DF.81
• Ajuste da pressão através de regulador
• Indicação do nível baixo, com paragem automática.

DF.101

Especi�cidades da DF.101
Possibilidade de incorporar uma bateria para tornar 
a maquina autônoma.
Teclado digital para um ajuste preciso da pressão com décimas.
Despressurização automatica ao parar o sangrador.
Indicação de nivel baixo com paragem automatica.
Alerta do tipo "BA" para indicar que a bateria está baixa.
Suporte lateral para colocar o flexivel.
Certificado de conformidade emitido no final pela fabrica.
Tampa que cobre a zona de armazenamento da bateria.

ANALÓGICO

DIGITAL

    
 


