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à vistaR$ 69,00

Kit de ferramentas
Ideal para o dia a dia. Possui 5 peças, incluindo a 
caixa plástica de 19 polegadas.

ST-KIT1

5x R$ 31,80

Jogo de soquete estriado
8 a 32 mm, encaixe 1/2”, 22 peças.

STMT81242-840

à vistaR$ 78,00

Jogo de chave combinada 12 Peças
Medida de 6 a 22mm.

STMT80932-840

Esmerilhadeira angular 4.1/2”
600w, 12.000 rpm, 100% rolamentada,
empunhadura lateral.

R$ 159,00
à vista5x R$ 31,80

STGS6115-BR - 110v

Martelete perfurador e rompedor
800w, de 2,4 joules. Incluso maleta,
coletor de pó, kit com 5 brocas, ponteiro, 
empunhadeira, limitador de profundidade.

R$ 398,00
à vista5x R$ 79,60

SHR263KA-BR - 110v

Furadeira de impacto 1/2”
600w, velocidade variável e reversível, possui trava de 
gatilho para uso contínuo.

R$ 159,00
à vista5x R$ 31,80

SDH600 -BR - 110v

Jogo de ferramentas 110 peças
com maleta
Ideal para pessoas que buscam soluções práticas e 
completas para o dia-a-dia.

R$ 349,00
à vista5x R$ 69,80

STMT81243-840

Serra mármore 4.3/8”
1.270w, 13.000 rpm, 100% rolamentada, ajuste de 
profundidade.

R$ 229,00
à vista5x R$ 45,80

DW862BS-B2 - 220v

Serra meia esquadria 10”
1.600w, 4.600 rpm, incluso 1 disco de widea 80 
dentes, coletor de pó, chave de aperto, grampo 
sargento.

R$ 1.249,00
à vista5x R$ 249,80

DW714-BR - 110v

Nível a laser - DW08801
Com 2 linhas, alcance de 12 metros, acompanha
maleta e 2 pilhas.

R$ 419,00
à vista5x R$ 83,80

DW08801

Total de R$ 1.499,00
5x R$ 299,80

sem
juros

Furadeira Parafusadeira 
à bateria - Matrix

20v, carregador bivolt 6 funções: 
furadeira/parafusadeira, parafusadeira 
de impacto, multiferramenta oscilante, 
serra tico-tico, tupia, lixadeira de base 
triangular.

BDCDM6KITC-BR

2

R$ 159,00
à vista

STGS6115-B2 - 220v SHR263KA-B2 - 220v SDH600 -B2 - 220v

DW714-B2 - 220v
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Gerador de energia à gasolina
6,5 KVA 15 HP monofásico, tanque com capacidade 
para 20 litros.

R$ 3.450,00 
à vista5x R$ 690,00

90314220

Total de R$ 595,00
5x R$ 119,00

sem juros

Motosserra à gasolina

40cc, sabre de 16” Oregon, sistema antivibração, 
freio automático da corrente, gatilho de 
segurança, embreagem de alta durabilidade, 
design exclusivo.

90315210
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Total de R$ 699,00
5x R$ 139,80

sem juros

Total de R$ 1.079,00
5x R$ 215,80

sem juros

Perfurador de solo à 
gasolina

Roçadeira à gasolina 
multifuncional

42,7 cc com broca, acompanha kit de 
ferramentas e recipiente para mescla de 
combustível.

1hp, 25,4cc, 2 tempos, kit motopoda, aparador 
cerca viva, lâmina três pontas, carretel de 
nylon, kit de ferramentas, recipiente misturador 
de combustível.

TEA43X150-GII

TBC26MTH

Pulverizador costal agrícola à bateria
Até 6h contínuas de trabalho, acompanha 1 bateria 
8AH e 1 carregador 12v.

R$ 338,00
à vista5x R$ 67,60

TEBS16B

Podador de galhos à gasolina 
Haste telescópica de 3 metros e sabre de 12”, motor 
à gasolina 2 tempos, 33cc.

R$ 1.399,00 
à vista5x R$ 279,80

TPP33TX
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Serra tico tico de bancada - STTB-16A

Nível a laser - 3PR

120w, bivolt, mesa inclinável: 0 - 45°.

Design resistente, autonivelamento de três pontos, 
alcance de 30 metros, acompanha bolsa.

R$ 559,00
à vista

R$ 789,00
à vista

5x R$ 111,80

5x R$ 157,80

AAS1050006

4811457

Furadeira de bancada - FG13

Multímetro digital portátil - 107

350w, mandril de 1/2”, 5 velocidades.

Display LCD, terminal de entrada para medições de 
corrente CA ou CC até 10 A.

R$ 289,00
à vista

PREÇO SOB CONSULTA

5x R$ 57,80

AAF1010010 - 110v
AAF1010011 - 220v

4367953

Total de R$ 298,00
5x R$ 59,60

sem juros

Total de R$ 957,00
5x R$ 191,40

sem juros

Compressor de ar direto

Nível a laser - 180LR

Baixa pressão, 40 psi, bivolt, pistola de pintura, 
mangueira de 1,8m.

Design resistente, nivelamento automático, alcance 
de 60 metros, possuí 2 linhas, acompanha bolsa e 
suporte para parede.

AAC1020006

4811504

Total de R$ 149,00
5x R$ 29,80

sem juros

Total de R$ 1.739,00
5x R$ 347,80

sem juros

Moto esmeril de bancada

Termômetro visual com
infravermelho - VT04A

357w, 1/2 hp, para rebolo de 6”, rotação máxima de 
3.580 rpm.

Câmera visual integrada, imagem visual e mapa de 
aquecimento infravermelho mesclados, alarme de 
temperatura alta e baixa. Acompanha estojo flexível,
cartão micro-SD, 4 pilhas AA.

AAM1020003 - 110v
AAM1020004 - 220v

4485211



Serra rápida de cortar ferro - SC100
12”, SEM MOTOR, ângulo máximo de corte de 45°.

00004186.3

Furadeira de bancada - FBM160RE
1/2 cv, mandril 5/8”, motor monofásico.

00013189.5 - 220v

Compressor de ar
- CMW 15/175

15 pés, 175 litros, monofásico,
pressão máxima é de 140 lbf, 3 pistões em W,  
cilindros em ferro fundido.

00030607.7 - 220v

Compressor de ar - MAM

7,4 pés , 1,5 hp, 24 litros, possui cabo elétrico com 
plugue, interruptor liga/desliga, alça ergonômica 
rodas para transporte, pé de borracha, regulador de 
pressão de saída, protetor térmico e engate rápido.

00031160.9 - 110v
00031161.7 - 220v

6 peças, hastes em cromo vanádio, proteção 
anticorrosão, ponta cromada e magnetizada, cabo em 
polipropileno injetado.

Jogo de chave fenda e phillips

R$ 29,90
à vista

1864838

Jogo de chave fenda e phillips
Haste de Cromo-Vanádio, acabamento 
anticorrosivo,  ponta magnética e fosfatizada,
cabo injetado.

à vistaR$ 84,90

1864839

Bolsa para ferramentas
NÃO ACOMPANHA FERRAMENTAS.
Tamanho 500 x 306 x 280mm com 17 bolsos.

14080

R$ 278,00
à vista

R$ 1.339,00
à vista

R$ 549,00
à vista

5x R$ 55,60

5x R$ 267,80

5x R$ 109,80
Total de R$ 2.398,00

Total de R$ 479,00

5x R$ 479,60

5x R$ 95,80

sem juros

sem juros
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Jogo com 5 brocas para concreto, 5 brocas para 
madeira e 5 brocas para metal.

Jogo de brocas X-line

R$ 29,90
à vista

2607019675

Jogo de lâminas para serra tico-tico
10 peças com diferentes formatos, para uso em 
madeira.

à vistaR$ 69,00

2607010540

Jogo de broca para concreto
5 a 10mm, 6 peças, SDS Plus.

à vistaR$ 37,90

2607019447

Disco de serra metal duro
254 x 30mm x 60 dentes, corta qualquer tipo de
madeira.

à vistaR$ 147,00

2608642530

R$ 519,00
à vista5x R$ 103,80

Nível a laser - GCL 2-15
2 linhas e 2 pontos de prumo, alcance de 15 metros.

0601066E02

Serra tico tico - GST 75E
710w capacidade de corte 80mm.

R$ 399,00
à vista5x R$ 79,80

060158H0D0 - 110v

 

à vistaR$ 29,00

Total de R$ 329,00
5x R$ 65,80

sem juros

Disco diamantado liso

Lixadeira orbital - GSS140

Serra circular para madeira 
- 5200

110mm, pode ser utilizado a seco ou a úmido, 
para cortes em mármore, arenito, calcário, 
acrílico, azulejo.

220w, 14.000 opm, acompanha 3 folhas de 
lixa, dimensões da base: 101 x 112mm, punho 
emborrachado, botão liga-desliga de fácil acesso 
com revestimento que garante total proteção 
contra o pó.

7.1/4”, 1.200w, 5.000 rpm, capacidade de corte 
em 45º de 45mm, em 90º corta até 65mm, com 
disco de serra de 24 dentes.

2608602726

06012A80D0 - 110V
06012A80E0 - 210V

F0125200AB - 110v
F0125200JA - 220v

Total de R$ 269,00
5x R$ 53,80

sem juros

060158H0E0 - 220v



MÁQUINAS PARA CORTAR GRAMA

MGV1100 
COM RECOLHEDOR

 • Indicadas para cortar 
grama em jardins residenciais 

 • Diâmetro x largura das 
rodas 140 mm x 40 mm 

 • Capacidade do recolhedor: 30 L
 • Potência: 1.100 W
 • Potência: 1,5 hp
 • Número de ajustes de altura: 3 
 • Acompanham: 1 lâmina de 320 mm e 1 recolhedor

tensão código
127 V~ 68.06.110.127
220 V~ 68.06.110.220

Produto com certificação Compulsória, conforme Portaria Inmetro n° 
371 de 29/12/2009 e normas ABNT NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-77 
com foco nos requisitos de segurança. Certificado por Organismo de 
Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

TRANSFORMADOR PARA SOLDA COM ELETRODO REVESTIDO

TS 1500
 • Indicado para soldagem com 
eletrodos revestidos em corrente 
alternada AC: AWS E6013, AWS E308, 
AWS E316, AWS 5.15 NI-CL, AWS 5.15 NIFE-C

 • Tipo de fonte: transformador
 • Diâmetro máximo do 
eletrodo recomendado: até 2,5 mm

 • Tensão de entrada: 220 V~ (monofásico)
 • Corrente de saída: corrente alternada - AC
 • Acompanha: 1 cabo de conexão para rede elétrica, 
1 cabo com porta-eletrodo e 1 cabo com garra obra

68.68.150.230

ou à vista R$ 589,90

ou à vista R$ 219,90

ou à vista R$ 112,00

ou à vista R$ 119,00

ou à vista R$ 369,90

ou à vista R$ 469,90

ou à vista R$ 489,005x de

5x de

à vista

à vista

5x de

5x de

5x de

5x de

5x de

unid

unid

unid

unid

unid

unid

unid

unid

unidR$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

117,98

43,98

1,98

119,00

22,40

23,80

73,98

93,98

97,80

SERRAS DE ESQUADRIAS

SEV 857
 • Indicadas para cortar 
somente madeiras e derivados

 • Diâmetro da serra indicada: 7.1/4" (185 mm)
 • Potência: 850 W
 • Rotação (rpm): 5.000/min
 • Base com ângulo de inclinação de 45º
 • Acompanham: 1 coletor de pó, 
1 chave allen e 1 lâmina de serra

tensão código
127 V~ 60.01.857.127
220 V~ 60.01.857.220

MOTOCOMPRESSORES DE AR

MCV 076
 • Indicados para uso não contínuo em limpezas de peças, 
pequenas pinturas, pulverizações e acionamento de 
ferramentas pneumáticas, além de atividades como: 
encher balões, bolas, boias, pneus de carros e bicicletas, 
entre outras, respeitando a capacidade do equipamento

 • Linha: profissional leve
 • Potência do motor: 2,0 cv (hp)
 • Pressão máxima: 120 lbf/pol²
 • Capacidade de produção de ar: 7,6 pcm (pé³/min)
 • Capacidade do reservatório: 24 L

tensão código
127 V~ 68.28.076.127
220 V~ 68.28.076.220

FURADEIRA PARAFUSADEIRA A BATERIA

ESMERILHADEIRAS ANGULARES

PFV 012
 • Indicada para soltar e apertar 
parafusos de até 6 mm de diâmetro 
e fazer furos em madeiras ou metais

 • Capacidade do mandril: 3/8" (10 mm)
 • Bateria: 12 V - 1,3 Ah - íons de lítio
 • Tensão do carregador de bateria: 
100 V~ - 240 V~ (bivolt automático)

 • Rotação: 0 - 650 rpm
 • Torque máximo/força de aperto: 23 N.m (2,3 kgf.m)
 • Acompanha: 1 maleta, 1 bateria de 12 V, 1 carregador bivolt 
automático, 6 brocas de aço rápido, 6 bits (2 fendas, 2 
phillips e 2 pozidrive) e 1 soquete magnético encaixe de 1/4"

EAV 650
 • Indicadas para corte, desbaste e 
acabamento em superfícies metálicas

 • Capacidade do disco: 4.1/2” (115 mm)
 • Potência: 650 W 
 • Rotação (rpm): 11.000/min
 • Seguem norma: ABNT NBR IEC 60745-1 
e ABNT NBR IEC 60745-2-3

 • Acompanham: capa de proteção com trava 
de ajuste rápido, punho auxiliar e chave 2 pinos

60.01.012.000

MACACO HIDRÁULICO TIPO JACARÉ

MALETA PLÁSTICA
 • Indicado para elevação 
de veículos ou cargas de 
acordo com sua capacidade

 • Altura mínima: 135 mm
 • Altura máxima: 318 mm
 • Comprimento total: 419 mm
 • Capacidade: 2 t

68.74.000.002

MOTOESMERIL

MED 300
 • Ideais para desbaste e afiação 
de ferramentas e peças metálicas 
com o auxílio de rebolos 
específicos para cada função

 • Rotação (rpm): 3.450/min
 • Diâmetro do eixo: 1/2" (12,7 mm)
 • Medidas do rebolo indicado 
(diâm x esp x furo): 6" x 5/8" x 1/2"

 • Acompanham: 2 rebolos retos de 6" x 5/8" x 1/2", 
sendo 1 grão fino e 1 grão grosso

tensão código
127 V~ 68.92.200.127
220 V~ 68.92.200.230

tensão código
127 V~ 60.01.650.127
220 V~ 60.01.650.220

DISCO DE CORTE

 • Indicado para cortar metais, 
aço inox, aço e suas ligas, uso geral

 • Diâmetro: 115 mm
 • Espessura: 1 mm
 • Diâmetro do furo: 22,23 mm (7/8")

12.40.412.010

PULVERIZADOR AGRÍCOLA

 • Indicado para pulverizações em geral. 
Não utilizar produtos químicos como 
solventes, ácidos ou tintas. O jogo de 
acessórios para montagem e manutenção 
vai acondicionado dentro do pulverizador.

 • Capacidade do reservatório: 20 L
 • Sistema de acionamento: alavanca
 • Acompanha: jogo de acessórios 
para montagem e manutenção

62.40.000.200

ou à vista R$ 175,90

5x de unid
R$ 35,18

maleta plástica
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R$ 158,00
à vista

R$ 129,00
à vista

à vista

à vista

5x R$ 31,60

5x R$ 25,80

R$ 99,00

R$ 67,90

Aspirador de pó portátil - AP18

Esmerilhadeira angular - FES-02

Churrasqueira elétrica portátil

Parafusadeira a bateria - FPF-05

1.500w, tripla filtragem do ar através do filtro HEPA.

4.1/2”, 660w, 11.000 rpm, 100% rolamentada.

2.000w, fácil de limpar, desmontável, prática, pode ser 
levada pra qualquer lugar.

4,8v, carregador bivolt, 11 bits e prolongador.

AP18-110V

FES-02-110V
FES-02-220V

CH-05-110V

FPF-05

Aspirador de pó portátil

Furadeira de impacto -
NFFI-07M

Furadeira Parafusadeira 12v

Serra tico tico - FST-03

1.200w, possui indicador de coletor 
cheio, alça para transporte, mangueira 
flexível e controle de sucção.

3/8”, 600w, incluso maleta, 1 chave 
de mandril, 1 empunhadura lateral 
multiposição, 1 limitador de profundidade, 
1 martelo, 1 trena, 1 chave philips,
1 chave de fenda,  5 brocas.

3/8”, à bateria, carregador bivolt, maleta 
e acessórios, controle de torque de 
16 posições, velocidade variável e 
reversível.

400w, capacidade de corte 55mm, base 
móvel ajustavel para cortes em 0º, 15º, 
30º e 45º.

AP12-110V

NFFI-07M-110V
NFFI-07M-220V

FPF-06M

FST-03-110V
FST-03-220V

Total de R$ 149,00

Total de R$ 179,00

Total de R$ 112,00

5x R$ 29,80

5x R$ 25,80

5x R$ 35,80

5x R$ 22,40

à vista

sem juros

à vista

à vista

Total de R$ 129,00



Bomba submersa para “ÁGUA SUJA”
1/2cv, 4900 litros / hora, altura máxima de 18 m.c.a.

R$ 338,00
à vista5x R$ 67,60

BST500-220V

Lavadora de carpete e aspirador - EJ1107
1.200w com capacidade para 11 litros.

R$ 2.269,00 
à vista5x R$ 453,80

1.169.592 - 220v

Moto bomba periférica
1/2 hp, monofásica, sucção máxima de 7m, altura 
manométrica máxima de 37m, vazão de até 38l/min.

R$ 218,00
à vista5x R$ 43,60

BPA500-BIVOLT

Total de R$ 128,00
5x R$ 25,60

sem juros

Total de R$ 1.546,00
5x R$ 309,20

sem juros

Total de R$ 199,00
5x R$ 39,80

sem juros

Moto bomba periférica

Lavadora de alta pressão - 
J7000 Plus

Bomba pressurizadora

1/2 hp, elevação máxima de 26m, ideal para 
transferência de água limpa, sucção de até 8m, 
vazão de até 2.352 litros / hora.

1.600 libras, monofásica, executa com eficiência 
a lavagem de equipamentos e veículos em geral.

120w, vazão de 1600 litros/hora,
acompanham dois adaptadores de 3/4” para 
1/2”, vem com cabo elétrico e plug de tomada.

BP500-110V
BP500-220V

186.106 - 220v

BFL120-110V
BFL120-220V

10
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Grampeador e pinador pneumático
Comprimento do pino de 15 a 50mm, uso 
profissional e industrial.

R$ 299,00
à vista5x R$ 59,80

926.0105-0

Aspirador de pó e líquido

Chave de impacto pneumática

2.000w, capacidade para 70 litros.

Encaixe de 1/2”, 472 Nm.

R$ 1499,00 
à vista

R$ 319,00
à vista

5x R$ 299,80

5x R$ 63,80

925.0061-0 - 220v

926.0087-0

Total de R$ 196,00
5x R$ 39,20

sem juros

Acompanha: 8 chaves hexagonais (allen) mm, 8 
chaves hexagonais (allen) pol, 1 martelo pena, 1 
chave catraca, 1 chave de boca ajustável 8”, 6 
chaves combinadas, 1 alicate de bico longo 6” 
1 alicate universal 6”, 1 prolongador 3”, 1 chave 
catraca reversível, 1 adaptador 1/4” para 3/8”, 
1 trena 3m, 4 chaves de precisão, 1 maleta, 10 
soquetes 1/4”, 8 soquetes 3/8”, 1 soquete longo 
16mm, 1 nível ,10 bits, 1 estilete, 93 fixadores.

927.0008-0

R$ 34,90
à vista

Total de R$ 1.499,00
5x R$ 299,80

sem juros

Kit de ferramentas 40 peças
com maleta

Kit de ferramentas 160 peças
com maleta

Compressor de ar
média pressão

Em aço temperado polido e cromado. 
Acompanha: 9 soquetes, 20 bits, 1 chave suporte 
para bits, 1 chave de broca ajustável 6”, 8 chaves 
hexagonais (allen), 1 alicate de bico longo 6”.

Reservatório de 100 litros e deslocamento teórico 
de ar de 10 PCM, motor monofásico, potência 2HP 
WEG.

927.0007-0

921.7740-0
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Alicate universal 8” Jogo de acessórios com 110 peças
Aço carbono. Acessórios para furar e parafusar, conta com maleta 

plástica para facilitar o armazenamento e transporte.

41001/10843145/110

à vistaR$ 17,905x R$ 23,80

Alicate de pressão 10”
Mordente triangular, acabamento cromado.

à vistaR$ 34,90

44012/110

R$ 119,00
à vista

R$ 119,00
à vista

R$ 69,70
à vista R$ 112,00

à vista

Alicate desencapador de fios

Aspirador de pó portátil
para carros

Jogo de chaves combinadas 
com 17 peças

Corpo construído em aço carbono com grande 
durabilidade e sistema de antiferrugem, tamanho 
de 8”.

12v, 60w, cabo elétrico de 2,15 metros, ideal para 
a utilização em automóveis, caminhões, barcos e 
trailers.

6 a 22mm em aço especial, ideal para apertar e 
afrouxar parafusos ou porcas com perfil quadrado, 
ou sextavado.

44051/108

42340/060 41128/217



13

Multímetro digital portátil - ET-1400
Display de 3.1/2 dígitos, Iluminação de fundo, efetua 
medidas de tensão e corrente.

à vistaR$ 85,90

ET-1400

Alicate amperímetro digital - ET-3100
Também realiza medições de continuidade, 
resistência e tensão DC e AC.

à vistaR$ 95,90

ET-3100

Total de R$ 195,00
5x R$ 39,00

sem juros

Display LCD, categoria III, 600v, leitura de 
corrente e tensão TRUE RMS.

ET-2042E

5x R$ 70,80
sem juros

Termômetro infravermelho 
com mira laser - MT-350A

Multímetro digital portátil - 
ET-2042E

Desenvolvido para medir temperaturas em locais  
de difícil acesso, altas temperaturas, peças ou 
partes em movimento.

MT-350A

Total de R$ 354,00
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Bomba submersa - SP3 DIRT
Para água limpa ou suja, com capacidade de até
7000 litros / hora.

16455310 - 110v
16455300 - 220v

Vaporizador residencial - 
SC1010

Lavadora de alta pressão - 
HD Profi Cage

Limpador de vidros e janelas 
à bateria - WV50 PLUS

Aspirador de pó e líquido
- NT-20/1

1500w, bateria de lítio iônico, com longa vida útil, 
leve, compacto e fácil de usar, sem gotejamentos e 
sem marcas, completamente higiênico, adequado 
para diversas aplicações.

1.740 libras, vazão de 360 litros / hora. Pistões em 
aço inox e cabeçote em latão de alta resistência e 
durabilidade.

Carregador bivolt, reservatório de 100ml, bateria de 
lítio iônico, sistema de sucção de água. O limpador 
é leve, compacto e fácil de usar.

1.400w, possui design robusto e moderno, permite 
que o usuário abra facilmente o reservatório e 
elimine as sujeiras, limpando com facilidade o 
reservatório com capacidade para 20 litros.

19930010 - 110v
19930020 - 220v

19741960 - 220v

1633174016290010 - 110v
16290000 - 220v

Varredeira de piso manual -  S650Lavadora de alta pressão - HD6/15C
Produção de 1.800 m²/h, reservatório 16 litros.2.175 libras monofásica.

1766300011506170 - 220v

5x R$ 549,60 5x R$ 119,80

Mangueira desentupidora de tubulação
3 metros e um bico em sua extremidade.

à vistaR$ 69,00

93024720

R$ 2.748,00
à vista

R$ 599,00
à vista

5x R$ 299,00
sem juros

Total de R$ 1.495,00
5x R$ 69,80 R$ 349,00

à vista

5x R$ 67,80
sem juros

5x R$ 31,80
sem juros5x R$ 63,80

sem juros

Total de R$ 339,00

Total de R$ 159,00Total de R$ 319,00
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Maleta plástica para furadeira com 
organizador

Retificadeira - M9100G

Forte e resistente, ideal para acomodar os modelos 
HP1630/HP1640/HP1641 de furadeira da Makita.

480w, 33.000rpm, fácil acesso às escovas de carvão, 
capacidade da pinça de 6mm ou 1/4”.

824811-7

M9100G-110V
M9100G-220V

Furadeira Parafusadeira de 
impacto à bateria com jogo 
de bits e brocas

Furadeira Parafusadeira de 
impacto + Parafusadeira de 
Impacto à bateria 12V com 
maleta

Incluí 1 bateria 12v 1.5 Ah, carregador bivolt, alça 
para cinto, 2 bits longos phillips, kit com 5 brocas 
de videa, kit de bits com 31 peças.

Máquinas: Furadeira Parafusadeira de Impacto  
HP331D + Parafusadeira de Impacto TD110D.
Acessórios: Carregador bivolt, 2 baterias 12v 
2.0A/h, maleta metálica.

HP331DWY-P

CLX202SAX

Disco diamantado corte a seco

Soprador de ar - M4000G

Soprador aspirador de folhas à gasolina

Serra sabre - M4501G

105mm para mármores e granito.

530w, velocidade variável, 8.500 - 16.000rpm.

24,5 cc 4 tempos, kit de aspiração e chaves.

1.010w, velocidade variável, 2800gpm.

D-44351

M4000G-110V
M4000G-220V

BHX2500VG

M4501G-110V
M4501G-220V

5x R$ 215,90 5x R$ 325,60

5x R$ 115,90 5x R$ 59,90

R$ 9,59

5x R$ 41,70

Roçadeira lateral à gasolina - RBC414UG
1,9 hp 40,2 cc, contém conjunto de corte, jogo de 
ferramentas.

RBC414UG

Tupia manual - M3700G
530w com pinça de 6mm, 35.000rpm.

M3700G-110V

R$ 1.079,50
à vista

R$ 1.628,00
à vista

R$ 579,50
à vista

R$ 299,50
à vista

à vista

R$ 208,50
à vista

5x R$ 187,96
sem juros

Total de R$ 939,80
R$ 36,90

5x R$ 55,90

à vista

R$ 279,50
à vista

5x R$ 107,80
sem juros

Total de R$ 539,00

M3700G-220V
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