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C45/DX C45/DW

C45/DX
 045000075 572 kg

C45/DW
 045000076 568 kg

3500 mm
495 
mm

2820 mm
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C45/D

• 1 módulo fixo com 7 gavetas (C45M7)
• 1 cabine móvel com 7 gavetas (C45C7)
• 1 módulo de serviço fixo (C45MS)
• 1 módulo fixo com 5 gavetas (C45M5)
• 1 módulo fixo com 2 portas (C45MA)
• 5 painéis de ferramentas perfuradas (C45PF)

• 5 gabinetes de parede (C45PM)
• 7 suportes de parede, tipo largo (C45SL)
• 2 suportes de parede, tipo estreito (C45SS)
• 2 armários de ferramentas de porta única 
  (C45AS1)

Combinação compreendendo:

COMBINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OFICINA C45

C45/DX

C45/DW

Combinação de equipamentos de oficina C45/DX
• 1 bancada em MDF revestido de aço inoxidável 
  (C45PX / 3-2,0MT)
• 1 bancada em MDF revestido de aço inoxidável 
  (C45PX / 2-1,3MT)
• 1 canto completo autoportante com tampo de trabalho 
  de MDF revestido de aço inoxidável (C45CORNER / X)

Combinação de equipamentos de oficina C45/DW
• 1 bancada de madeira com várias camadas 
  (C45PW / 3-2,0MT)
• 1 bancada de madeira com várias camadas 
  (C45PW / 2-1,3MT)
• 1 canto completo autoportante com tampo de madeira 
  (C45CORNER / W)
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COMBINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OFICINA C45

Mobiliário para oficina C45/AX
• Bancada em MDF com revestimento aço inox 
  (C45PX/3-2.0MT)

Mobiliário para oficina C45/AW
• Bancada em madeira laminada (C45PW/3-2.0MT)

C45/AX
 045000030 206 kg

C45/AW
 045000040 204 kg
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495 m
m

2040 mm

• Módulo fixo com 7 gavetas (C45M7)
• Módulo de serviço fixo (C45MS)
• Módulo fixo de duas portas (C45MA)
• 3 armários suspensos (C45PM)

• 3 painéis de ferramentas perfurados 
  (C45PF)
• 2 suportes de parede, tipo largo (C45SL)
• 1 suporte de parede, tipo estreito (C45SS)

Combinação compreendendo:

Mobiliário para oficina C45/X
• Bancada em MDF com revestimento aço inox 
  (C45PX/3-2,0MT)

Mobiliário para oficina C45/W
• Bancada em madeira laminada (C45PW/3-2.0MT)

C45/X
 045000010 305 kg

C45/W
 045000020 303 kg
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495 m
m

2955 mm

• Módulo fixo com 7 gavetas (C45M7)
• Módulo de serviço fixo (C45MS)
• Carro com 7 gavetas (C45C7)
• Armário de duas portas (C45AS2)

• 3 painéis de ferramentas perfurados (C45PF)
• 3 armários suspensos (C45PM)
• 3 suportes de parede, tipo largo (C45SL)
• 1 suporte de parede, tipo estreito (C45SS)

Combinação compreendendo:

C45

C45/A

C45/X C45/W

C45/AX
C45/AW
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C45/BX
 045000043 191 kg

C45/BW
 045000053 190 kg

C45/CX
 045000063 199 kg

C45/CW
 045000073 198 kg

Mobiliário para oficina C45/BX
• Bancada em MDF com revestimento aço inox 
  (C45PX/2-1.3MT)

Mobiliário para oficina C45/BW
• Bancada em madeira laminada (C45PW/2-1.3MT)

• Módulo fixo com 5 gavetas (C45M5)
• Módulo fixo com duas portas (C45MA)
• Armário para ferramentas com uma porta 
  (C45AS1)

• 2 armários suspensos (C45PM)
• 2 painéis de ferramentas perfurados (C45PF)
• 2 suportes de parede, tipo largo (C45SL)
• 1 suporte de parede, tipo estreito (C45SS)

Combinação compreendendo:

Mobiliário para oficina C45/CX
• Bancada em MDF com revestimento aço inox 
  (C45PX/2-1.3MT)

Mobiliário para oficina C45/CW
• Bancada em madeira laminada (C45PW/2-1.3MT)

• Módulo fixo com 7 gavetas (C45M7)        
• Módulo de serviço fixo (C45MS)
• Armário para ferramentas com uma porta 
  (C45A1)

• 2 armários suspensos (C45PM)
• 2 painéis de ferramentas perfurados (C45PF)
• 2 suportes de parede, tipo largo (C45SL)
• 1 suporte de parede, tipo estreito (C45SS)

Combinação compreendendo:
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1960 mm
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1960 mm

C45/B

C45/C

C45/CX C45/CW

C45/BX C45/BW

COMBINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OFICINA C45
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C45/EX
 045000078 174 kg

C45/EW
 045000079 173 kg
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1960 mm

C45/E

• 2 painéis de ferramentas perfurados 
  (C45PF)
• 2 gabinetes de parede (C45PM)
• 2 suportes de parede, tipo largo (C45SL)

• 1 suporte de parede, tipo estreito (C45SS)
• 1 armário de ferramentas de porta única 
  (C45AS1)

Combinação compreendendo:

Mobiliário para oficina C45/EX
• Módulo fixo com 7 gavetas e bancada em MDF 
  revestido de aço inoxidável (C45M7A / X):
• 1 gaveta 1248x406 mm
• 6 gavetas 782x406 mm
  5 gavetas de 85 mm de altura, 
  1 gaveta de 155 mm de altura
• 1 compartimento de objeto com prateleira 
  intermediária e porta

Mobiliário para oficina C45/EW
• Módulo fixo com 7 gavetas e tampo de madeira 
  multi-camadas (C45M7A / W):
• 1 gaveta 1248x406 mm
• 6 gavetas 782x406 mm
  5 gavetas de 85 mm de altura, 
  1 gaveta de 155 mm de altura
• 1 compartimento de objeto com prateleira 
  intermediária e porta

COMBINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OFICINA C45
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C45/BPX-1,3
 045000083 140 kg

C45/BPX-2,0
 045000090 158 kg

C45/BPW-1,3
 045000093 139 kg

C45/BPW-2,0
 045000100 156 kg

Bancada de trabalho, a combinar com mobiliário 
para oficina C45/BPX-1,3
• Bancada em MDF com revestimento aço inox (C45PX/2-1.3MT)

Bancada de trabalho, a combinar com mobiliário 
para oficina C45/AX-2,0
• Bancada em MDF com revestimento aço inox 
  (C45PX/3-2.0MT)

Bancada de trabalho, a combinar com mobiliário 
para oficina C45/BPW-1,3
• Bancada em madeira laminada (C45PW/2-1.3MT)

Bancada de trabalho, a combinar 
com mobiliário para oficina C45/BPW-2,0
• Bancada em madeira laminada (C45PW/3-2.0MT)

• Módulo fixo com 7 gavetas (C45M7)
• Módulo fixo com 5 gavetas (C45M5)
• 2 painéis para ferramentas perfurados 
  (C45PF)

• 1 suporte de parede, tipo largo (C45SL)
• 2 suportes de parede, tipo estreito 
  (C45SS)

Combinação compreendendo:

• Módulo fixo com 7 gavetas (C45M7)
• Módulo fixo com 5 gavetas (C45M5)
• 3 painéis para ferramentas perfurados 
  (C45PF)

• 2 suportes de parede, tipo largo (C45SL)
• 2 suportes de parede, tipo estreito 
  (C45SS)

Combinação compreendendo:
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495 m
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2040 mm

C45/BP-1,3

C45/BP-2,0

C45/BPX-1,3 C45/BPW-1,3

C45/BPX-2,0 C45/BPW-2,0

COMBINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OFICINA C45
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C45M7A/X
 045000160 81 kg

C45M7A/W
 045000170 80 kg

Módulo fixo com 7 gavetas, 
para combinação de equipamentos de oficina
• Tampo de trabalho (1360 mm) feito de MDF revestido 
  de aço inoxidável
• Bases de gavetas protegidas por tapetes de espuma 
  de borracha
• Fechadura frontal centralizada
• Pode ser equipado com bandejas de espuma
• 1 compartimento com prateleira intermediária e porta, 
  dimensões internas 504x424x597 mm

• 1 gaveta (1248x406 mm), 
  com corrediças de rolamento de esferas

• 6 gavetas (782x406 mm), 
  com corrediças de apoio de parede:
  5 gavetas de 85 mm de altura
  1 gaveta de 155 mm de altura

Combinação compreendendo:

Módulo fixo com 7 gavetas, 
para combinação de equipamentos de oficina
• Tampo de trabalho em madeira com várias camadas (1360 mm)
• Bases de gavetas protegidas por tapetes de espuma 
  de borracha
• Fechadura frontal centralizada
• Pode ser equipado com bandejas de espuma
• 1 compartimento com prateleira intermediária e porta, 
  dimensões internas 504x424x597 mm

• 1 gaveta (1248x406 mm), com 
  corrediças de rolamento de esferas

• 6 gavetas (782x406 mm), com 
  corrediças de rolamento de esferas:
  5 gavetas de 85 mm de altura
  1 gaveta de 155 mm de altura

Combinação compreendendo:

C45M7A/X

C45M7A/W

 
65 mm 25 kg

105 mm 40 kg
145 mm 30 kg

 
65 mm 25 kg

105 mm 40 kg
145 mm 30 kg

MÓDULOS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTO DE OFICINA C45
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C45MA
 045000212 29,4 kg

Módulo fixo com 2 portas, mobiliário de oficina
• Fechadura
• Prateleira interior ajustável
• Dimensões: 670x420 mm

Módulo de apoio fixo, mobiliário de oficina, 
compatível com C45
• Caixote para o lixo
• Porta-rolos

C45C7
 045000207 50 kg

Carro com 7 gavetas, mobiliário de oficina
• 7 gavetas (532x406mm) com guias de rolamentos de esferas
• 4 rodízios com núcleo em aço Ø 100 mm (1 com travão)
• Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha

 646x458x862 mm

 680x458x910 mm 680x458x910 mm

C45MA C45MS

C45C7

C45MS
 045000219 37 kg

 
65 mm 25 kg

145 mm 30 kg

MÓDULOS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTO DE OFICINA C45

  1360x463x38 mm  1360x463x38 mm   2040x463x38 mm  2040x463x38 mm

C45PX/3-2MTC45PX/2-1,3MT
 045000110 045000103 31,8 kg21 kg

C45PW/3-2MTC45PW/2-1,3MT
 045000120 045000113 30 kg20 kg

Bancada em aço inox com revestimento em MDF, 
a combinar com mobiliário para oficina C45
espessura: 38 mm

Bancada em madeira, a combinar com mobiliário 
para oficina C45
espessura: 38 mm

C45PWC45PX
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C45M5
 045000215 49,3 kg

Módulo fixo com 5 gavetas, mobiliário de oficina
• 5 gavetas (566x406 mm) com guias de rolamentos de esferas
• Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
• Fechadura frontal centralizada
• Pode ser equipado com módulos soft

C45M7
 045000217 54,3 kg

Módulo fixo com 7 gavetas, mobiliário de oficina
• 7 gavetas (566x406 mm) com guias de rolamentos de esferas
• Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
• Fechadura frontal centralizada
• Pode ser equipado com módulos soft

 680x458x910 mm 680x458x910 mm

C45M7C45M5

 
65 mm 25 kg
145 mm 30 kg

 
65 mm 25 kg

145 mm 30 kg

TIPO ESTREITO

TIPO LARGO

C45PM
 045000301 10 kg

C45SS
 045000332 1,5 kg

Armário suspenso, a combinar com mobiliário 
para oficina C45 
com amortecedores a gás para fácil utilização da porta

Suportes de parede, tipo estreito, 
para item C45

  680x281x350 mm    1420x32,5x30 mm

C45PF
 045000311 5,3 kg

C45SL
 045000365 2 kg

Painel de ferramentas perfurado, 
a combinar com 
mobiliário para 
oficina C45

Suportes de parede, tipo largo, 
para item C45

  1420x65x30 mm  1052x614,5x24 mm

C45PM C45SS

C45PF C45SL

MÓDULOS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTO DE OFICINA C45
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Canto completo autossustentável
• Armário de canto suspenso com pistões a gás, tornando mais fácil 
  abrir e fechar a porta
• Dois painéis de ferramentas perfurados (1050x860 mm)
• Bancada de canto de aço inoxidável (860 x 860 mm)
• Módulo de canto inferior com grande compartimento de armazenamento

Canto completo autossustentável
• Armário de canto suspenso com pistões a gás, tornando mais fácil 
  abrir e fechar a porta
• Dois painéis de ferramentas perfurados (1050x860 mm)
• Bancada de canto de madeira com várias camadas (860 x 860 mm)
• Módulo de canto inferior com grande compartimento 
  de armazenamento

C45CORNER/X
 045000400 94 kg

C45CORNER/W
 045000410 93 kg

465 mm

570 mm

465 mm

20
00
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465 mm

570 mm

465 mm

20
00
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C45CORNER/X

C45CORNER/W

MÓDULOS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTO DE OFICINA C45
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C45AS1
 045000450 57,5 kg

C45A1/R600
 045000461 3,1 kg

C45A2/R915
 045000491 4,5 kg

Armário para ferramentas em chapa metálica com uma 
porta, a combinar com mobiliário para oficina, com 
suportes
• 4 prateleiras amovíveis, com regulação vertical
• Com fechadura
• Dimensões 
  interiores: 
  590x430 mm

Prateleira interior para armário de ferramentas C45AS1
• 590x430 mm

Prateleira interior para armário de ferramentas C45AS2
• 910x430 mm

Armário para ferramentas em chapa metálica com duas portas, 
a combinar com mobiliário para oficina, com suportes
• 4 prateleiras amovíveis, com regulação vertical
• Com fechadura
• Dimensões interiores: 910x430 mm

 600x458x2000 mm

C45AS1

C45A1/R600 C45A2/R915

C45AS2

80 kg
C45AS2

 045000480  915x458x2000 mm

MÓDULOS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTO DE OFICINA C45
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Variedade de 231 ferramentas em bandejas de espuma EVA

5945VUM
 059451001 19,6 kg

5945VUM

Beta N.Nr. Peças/Descrição
21 Chaves combinadas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-

27-30-32 mm
42NEW MM11

8 chave hexagonal com cabo T  2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm 96T MM61
5 chaves para parafusos de perfil Torx®  T10-T15-T20-T25-T30 97TTX MM140
1 martelo para mecânico, tipo alemão 300 g 1370 MM61
1 martelo com batentes plásticos intermutáveis Ø 35 1390 MM61
2 talhadeira série nervurada 100-200 mm 35 MM61
5 limas perfis diversos 200 mm 1719BMA8/S5 MM61
9 chaves macho hexagonal com uma extremidade esférica cromadas  

 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
96BPC/SC9 MM10

1 soquete porta bits  1/4 -  1/4 895/1 MM105
1 soquete porta bits  1/4 -  3/8 895/3 MM105
1 soquete porta bits  5/16 -  1/2 895/6 MM105

13 soquete sextavado 1/4"  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 900 MM105
9 soquete sextavado longo 1/4"  5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 900L MM105
5 soquete com ponta hexagonal, quadra de 1/4"  3-4-5-6-7 mm 900ME MM105
4 soquete perfil fenda 1/4"  0,8x4-1x5,5x1,2x6,5-1,2x8 mm 900LP MM105
4 soquete perfil Phillips® 1/4"  PH1-PH2-PH3-PH4 900PH MM105
7 soquete perfil Torx® 1/4"  T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 900TX MM105
1 adaptador fêmea de 1/4” para macho de 3/8”  1/4 -  3/8 900/16 MM105
1 extensão, quadra 1/2” 50 mm 900/20 MM105
1 extensão, quadra 1/2” 100 mm 900/20L MM105
1 extensão, quadra 1/2” 150 mm 900/21 MM105
1 cardan com quadras macho e fêmea de 1/4" 900/25 MM105
1 extensão com punho, quadra macho de 1/4" 176 mm 900BG/30 MM105
1 cabo T corrediço, quadra de 1/4" 115 mm 900/42 MM105
1 roquete reversível, quadra de 1/4"  125 mm 900/55 MM105

17 soquete hexagonal 3/8" 
 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

910A MM105

1  3/8 -  1/4 910/15 MM105
1 adaptador, chaves quadra 1/2" fêmea e 3/8" macho  3/8 -  1/2 910/16 MM105
1 extensões com quadras macho e fêmea - 3/8" 125 mm 910/21 MM105
1 extensões com quadras macho e fêmea - 3/8" 250 910/22 MM105

TR Nr. Peças/Descrição Beta N.
1 cardan com quadras macho e fêmea de 3/8" 910/25 MM105
1 cabo T corrediço, quadra de 3/8" 210 mm 910/42 MM105
1 roquete reversível, quadra de 3/8" 72 dentes  200 mm 910/55 MM105

21 soquete hexagonal, 1/2" 
 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920A MM105

1 redutor quadra fêmea 1/2” para macho 3/8”  1/2 -  3/8 920/15 MM105
1 junta universal com quadras macho e fêmea de 1/2" 920/25 MM105
1 extensões com quadras macho e fêmea - 1/2" 125 mm 920AN MM105
1 extensões com quadras macho e fêmea - 1/2" 250 mm 920AN MM105
1 cabo T corrediço, quadra de 1/2" 305 mm 920/42 MM105
1 catraca reversível , quadra de 1/2"  275 mm 920/55 MM105
3 chaves de caixa 3/8" para velas  16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16") 956E MM105
1 Alicate de corte diagonal reforçadas  160 mm 1084BM MM140
1 alicate de pontas semi-redondas extra-longas  180 mm 1150BM MM140
1 Alicate de bico fino extralongo  160 mm 1166BM MM140
1 alicates de freios interiores com pontas direitas  19÷60 mm 1032 MM140
1 alicates de freios interiores com pontas curvas  19÷60 mm 1034 MM140
1 alicates para anéis exteriores, com pontas diretas e punho de PVC 

 19÷60 mm
1036 MM140

1 alicates de freios exteriores com pontas curvas  19÷60 mm 1038 MM140
1 alicates ajustáveis, charneira fechada 250 mm 1048 MM140
1 alicate de pressão 240 mm 1052 MM140

38 1256/C36-2 MM140
6 Chave de fenda 

 04x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
1201E MM210

1 Chave de fenda, série extra curta  0,8x4x30 mm 1201EN MM210
4 Chave de fenda para parafusos Phillips® 

 PH0x60-PH1x80PH2x100PH3x150 mm
1202E MM210

1 Chave Phillips®, série extra-curta  PH1x30 mm 1202EN MM210
12 Chaves para parafusos de cabeça Torx®, com cabo 

 T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1207E/TX MM210

1 busca - pólos  0,5x3,5x100 mm 1253 MM210

TR

MÓDULOS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTO DE OFICINA C45
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Jogo de 85 ferramentas

5958U
 059581008 11,3 kg

5958U

MÓDULOS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTO DE OFICINA C45

Beta N.Nr. Peças/Descrição
17 Chaves combinadas 6÷22 mm 42NEW
12 chaves macho hexagonal  2÷10 mm 96N/SC12
13 soquete hexagonal, quadra de 1/2"  10÷22 mm 920A/SB13

8 soquete hexagonal, quadra de 1/2"  23÷32 mm 920A/SB8
1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 125 mm 920/21
1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 255 mm 920/22
1 junta universal com quadras macho e fêmea de 1/2" 920/25
1 cabo T corrediço, quadra de 1/2" 920/42
1 catraca reversível , quadra de 1/2"  920/55
1 alicates de freios interiores com pontas direitas  180 mm 1032
1 alicates para anéis exteriores, com pontas diretas 

e punho de PVC  175 mm
1036

Nr. Peças/Descrição Beta N.
1 alicates ajustáveis, charneira fechada 250 mm 1048
1 alicate de pressão 240 mm 1052
1 Alicate de corte diagonal reforçadas  160 mm 1084BM
1 tesoura de electricista 1128BMX
1 alicate de pontas semi-redondas extra-longas  180 mm 1150BM
1 Alicate de bico fino extralongo  160 mm 1166BM
7 chaves para parafusos de perfil Phillips®  3x75 - 3,5x100 - 

4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
1260

4 chaves para parafusos de perfil Phillips®  PH0x60 - PH1x80
PH2x100 - PH3x150 mm

1262/S4

1 martelo para mecânico, tipo alemão 300 g 1370
1 martelo com batentes plásticos intermutáveis Ø 35 mm 1390
1 fita métrica 5 m 1692
5 jogo de 5 Limas duplo corte (segundo corte), 

com punhos 200 mm
1719BMA...S5

1 serrote com folha de serra bi-metálica 1725
1 almotolia plástica 150 cc 1754
1 estilete  com lâmina divisível de 18 mm 1771
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Input: 100-240V 0,6A
Output: 12V 1.50A 18.0W  280x115x95 mm

 600x115x95 mm  600x165x140 mm

C45LMP
 045000320 307 g

CP
 088880470 522 g

PM/6C
 088880440 970 g

PM/5C
 088880450 1,8 kg

Lâmpada LED, a combinar com mobiliário 
para oficina C45 - RSC55
• Comprimento: 630 mm
• Fixação fácil no armário através de adesivos
• Interruptor ON/OFF
• 570 lumens

Suporte de parede em aço para sprays
• Pode ser utilizado em paineis de ferramentas de parede

Porta ferramentas com 6 bandejas em plástico, 
com apoio
• Dimensões interiores da bandeja: 80x60 mm
• Pode ser utilizado com os paineis de ferramentas 
  de parede C45 e RSC55

Porta ferramentas com 5 bandejas em plástico, 
com apoio
• Dimensões interiores da bandeja: 95x120 mm
• Pode ser utilizado com os paineis de ferramentas 
  de parede C45 e RSC55

C45LMP CP

PM/5CPM/6C

MÓDULOS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTO DE OFICINA C45
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1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201N-1202N-1209N/PZ

951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

 42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17 

 142/S17

1203/S8                             
1263/D8           
1293/S8          

96T/S11
97TTX/S11

SGN

S1203/8 S96T/8 96T/SPV

S42/17 S951/6

ACESSÓRIOS E GANCHOS PARA PAINÉIS PERFURADOS

 088880405

 088880430  088880431  000960958

 088880428  088880429

n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

SPG11
 088880910

S952/10
 088880423

1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R

S1719BM
 088880404

KIT/GPS S55/8GM
 088880119  088880420

55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12

S55/12
 088880421

55/S8
55AS/8
55MP/S8

ST2P
 088880422

TSPP
 088880402


088880250
088880251
088880252
088880253
088880254
088880255

6,5
9,5
13
16
19
25

Ø
Kit de ganchos GPS de 40 mm 
com parafusos VE1

Mosquetões com parafuso
Suportes para chaves duplas 
de ponta aberta

Suportes para chaves 
duplas de ponta 
aberta

Suporte para ferramentas

Suporte para chaves de fenda Suporte para chaves de fenda Suporte para chaves hexagonais Suporte para itens 96T e 97TTX

Suporte para chaves 
de fenda toco

Suporte para chaves combinadas Suportes para chaves de cabo T

Suporte para alicate Suporte para ferramentas Suporte para chaves de punho 
em T, com 
soquete 
articulado

MÓDULOS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTO DE OFICINA C45
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