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• aLICaTE 10VR
• MaRTELO CHaPEaDOR
• FOLHa DE LIXa FERRO
• DISCO DE FIBRa PaRa METaL
• DISCO DE CORTE 115MM
• DISCO DE CORTE

• MaRCaDOR PERMaNENTE
• ESQUaDRO
• DUPLa + aRCO I15
• TRENa
• aLICaTE UNIVERSaL GP
• BROCa MULTIMaTERIaL
• TESOURa
• NÍVEL DE aLUMÍNIO PROFESSIONaL
• REBITaDOR R450 + REBITES
• NÍVEL DE aLUMÍNIO
• SERRa COPO BIMETÁLICa

• MaLa 20”

SOLUÇÕES PARA
PRODUÇÃO / CONSTRUÇÃO

SOLUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

SOLUÇÕES PARA ARMAZENAMENTO

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

PROFISSIONaIS MERECEM
QUaLIDaDE MÁXIMa.

G U I A

é outro nível

PROFISSIONAIS



ALICATE 10VR
• VISE-GRIP®- Produzido em liga aço cromo vanádio (metais de alta 

resistência) garantindo maoir durabilidade.
• Dentes forjados e temperados para garantir maior agarre e não deformação.

• Gatilho de liberação fácil para maior praticidade e segurança.

MARTELO ChAPEADOR
• Resistência e segurança para o profissional por ser 

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

de madeira ambientalmente envernizado.

FOLhA DE LIxA
FERRO
• alto rendimento para 

trabalhos manuais.

DISCO DE CORTE 115mm
• Corte mais rápido em chapas de metal, maior 

produtividade e cortes com melhor cabamento.
• Dura mais.

SOLUÇÕES PARA PRODUÇÃO / CONSTRUÇÃO

SOLUÇÕES PARA ARMAZENAMENTO

SOLUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

ESqUADRO
• Cabo em ZaMaC com alta durabilidade e resistência à corrosão.
• Graduação da régua em baixo relevo, que não se apaga.
• Ideal para utilização em instalações que exijam robustêz.

DUPLA + ARCO I15
• Cabo emborrachado e confortável.
• arco de serra ajustável, prático no armazenamento.
• Cabe  em qualquer mala de ferramentas. 

SERRA COPO BIMETÁLICA
• Maior resistência e alto rendimento na remoção 

de cavaco e acabamento de peças metálicas.

NíVEL DE ALUMíNIO
• alta resistência à quedas e impactos durante a instalação.
• Base magnética para facilitar o nivelamento em estruturas metálicas.
• 3 bolhas para diferentes tipos de nivelamento.

ALICATE UNIVERSAL GP
• Produzido em liga de alta resistência (aço 

cromo vanádio, metais de alta resistência) 
garantindo maior durabilidade.

• Área de corte temperada por indução com 
alta resistência.

• Cortar com diâmetro maximo de 2mm.

MALA 20” 
• Dois grandes compartimentos para organizar acessórios e 

ferramentas elétricas.
• Mala ideal para acompanhar o profissional nas instalações.
• alça de ombro e bolços externos para guardar itens de 

város tamanhos.

TRENA
• Ponta com imã para medições em superfícies metálicas.
• Cobertura da fita em nylon duplo garante maior durabilidade.
• Marcação frente e verso na fita, permite medidas verticais com 

apenas 1 pessoa.

TESOURA
• Láminas serrilhadas, resistente ao 

desgaste, para cortes mais limpos  
e sem rebarbas.

• Dispostivo de segurança.

BROCA MULTIMATERIAL
• Projetada para perfurar múltiplos como.
• Ponta de Carboneto para furos perfeitos.
• Canais duplos que asseguram a remoção rápida.

NíVEL DE ALUMíNIO PROFESSIONAL
• Nível em alumínio leve com estrutura de alta resistência.
• Base magnética para facilitar o nivelamento em estruturas metálicas.
• Extremidades protegidas para absorção de impacto em eventuais quedas.

DISCO DE CORTE
• Longa durabilidade para aplicações com metal: 

aço inoxidável, alumínio, metais não ferrosos, 
e até mesmo pedras.

DISCO DE FIBRA 
PARA METAL
• Maior resistencia 

para aplicações com 
ferramentas elétricas.

REBITADOR R450 + REBITES
• Velocidade, precisão e menos esforço na 

aplicação de rebites.
• Cabeça com sistema de regulagen para 

utilizar rebites de até 6.4mm = 1/4¨

MARCADOR PERMANENTE
• Marcação permanente em madeiras, metais, 

vidros e pisos para instalação.
• Ponta dura até 50% a mais que os 

marcadores convencionais.


