
A IRWIN OFERECE UM PORTIFÓLIO DE 
PRODUTOS QUE É OUTRO NÍVEL.

PROFISSIONAIS MERECEM
QUALIDADE MÁXIMA.

SOLUÇÕES PARA ESTRUTURAS

 SOLUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

SOLUÇÕES PARA ARMAZENAMENTO

G U I A

• ALICATE GROOVELOCK
• NÍVEL TORPEDO
• FOLHA DE LIXA MASSA
• FOLHA DE LIXA D’ÁGUA
• ALICATE BOMBA DÁGUA
• GRIFO (CHAVES PARA TUBOS)
• ESTILETE TRAPEZOIDAL
• DISCOS DE CORTE MULTIMATERIAL
• DISCOS DIAMANTADO CVI
• SERRA COPO BIMETÁLICA
• CINZÉIS

• DUPLA + ARCO I12
• MARRETA OITAVADA
• JOGO DE BROCA

• LUVA PARA USO GERAL
• MOCHILA COM BASE EMBORRACHADA 14
• POCHETE P/ FERRAMENTAS EM POLIESTER

E NCANADOR

Fique ligado em todas as ações da 
IRWIN entre profissionais!

www.irwin.com.br

é outro nível

PROFISSIONAIS



MOCHILA COM bASE EMbORRACHADA 14
• Grande capacidade de armazenar ferramentas manuais e elétricas 

com segurança.
• Base emborrachada permite trabalho em ambientes úmidos.
• Facilita o trabsporte de ferramentas na prestação de serviços.

ALICATE GROOvELOCk
• Mandíbulas sob medida. Os dentes se agarram facilmente às mais 

diversas superfícies.
• Sistema multicanal proporciona 16 níveis de encaixes precisos.

• Moldado em aço Níquel Cromo - alta resistência.

NívEL TORPEDO
• Ideal para medição em locais de difícil acesso.
• Compacto, facilitando o transporte e utilização.
• 3 bolhas para diferentes tipos de nivelamento.

ALICATE bOMbA DÁGUA
• Mandíbulas sob medida. Os dentes se agarram facilmente às mais 

diversas superfícies.
• Produzido em aço cromo vanádio (metais de alta resistência).

• Cabo emborrachado para maior conforto e agarre.

ESTILETE TRAPEZOIDAL
• Fácil troca de lâmina. Não perca tempo com a troca das lâminas.

• Cabo ergonômico e emborrachado.
• Fácil ajuste da Lâmina no arco. Corte do material de vedação.

SOLUÇÕES PARA ARMAZENAMENTO

SOLUÇÕES PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

DUPLA + ARCO I12
• Exclusivo mecanismo de tensão.
• Cabo ergonômico e resistente.
• Corte de Tubulações.

MARRETA OITAvADA
• Resistência e segurança para o profissional 

por ser fixado com cunha metálica.
• Ergonomia e conforto para o profissional com 

o cabo de madeira envernizado.

SOLUÇÕES PARA ESTRUTURAS

POCHETE P/ FERRAMENTAS
EM POLIESTER
      • Fácil acesso a ferramentas que são mais utilizadas.
      • Produzida em poliester reforçado.

LUvA PARA USO GERAL
• Confortável e flexivel.

• Acabamento anti-derrapante .
• Lavavel em máquina de lavar.

DISCOS DE CORTE
MULTIMATERIAL
• Corta, desbaste e acabamento de 

diferentes tipos de tubulações, 
pedras e azulejos.

DISCOS DIAMANTADO CvI
• Corte de diferentes materias 

de alvenaria para aplicação de 
tubulação.

SERRA COPO bIMETÁLICA
• Furação de diferentes tipos de tubulação.

JOGO DE bROCA
• Solução para perfuração de diversos materiais.
• Jogo contendo brocas para concreto, metal e madeira.

FOLHA DE LIxA MASSA
• Alto Rendimento e melhor acabamento 

nas diversas aplicações.
• Diversos tamanhos de grãos.

FOLHA DE LIxA D’ÁGUA
• Alto Rendimento e melhor acabamento 

nas diversas aplicações.
• Diversos tamanhos de grãos.

CINZÉIS
• Projetado para abertura de canais 

para instalação de tubos e canos.

GRIFO (CHAvES PARA TUbOS)
• Alta resistência (corpo em aço fundido).

• Mandíbula resistente a quedas e deformações.
• Fácil regulagem.


