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Abraçadeiras de fi xação e suporte

Tubos de Cobre

Modelo Dimensões
larg x alt [mm] Tubagem

Grip-lock1 54x30 1/4” + 1/2”
Grip-lock2 60x32 3/8” + 5/8”
Grip-lock3 67x37 1/2” + 7/8”
Grip-lock4 80x46 5/8” + 1 1/8”

Diam. 18 mm
Rolo 50 metros

Ferramentas para tubo de cobre

ABRAÇADEIRAS PARA INSTALAÇÕES DE FRIO

Tubo de Cobre Simples Tubo de Cobre Isolado Tubo de Drenagem

Especialmente concebido para destruir maus cheiros, renovar e desinfectar a atmosfera.
Protetor térmico. Massa reutilizável desenvolvida para proteger as zonas delicadas, de possíveis 
danos provocados pelo calor durante diferentes técnicas de soldadura.
STOP aos panos molhados.
Reutilizável até 40X. A massa muda de cor consoante o número de vezes utilizada.

Torcha para botija portátil MAPP ou Propano. Queimador em aço inox fl exível de 205 mm. 
Acesso fácil a lugares complicados. 
A ponteira mantém-se fria durante a sua utilização. Chama em espiral. 800º - 1300 ºC.

JAV1002

JAV1004

Massa Protetora

Flexi Torch
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Bomba recuperadora de refrigerante

Recuperadora de refrigerante liquido. Ultra leve (8,4 kg). Velocidade elevada de recuperação  
120 kg/hr. Alimentação de 240 V, motor 3/4 HP.

Kit corta tubos com mecanismo de roquete. Produto inovador.
Lâmina de titânio. Desenho patenteado com corte automático. 
Lâmina com mola para ajuste automático durante o corte. Corte limpo e eficiente.
Corte de medidas 1/8” – 1 5/8”.
Corpo do corta tubos em 100% alumínio.

Kit dobra tubos com precisão de dobragem a 90º. Adaptadores para dobragem de sentido inverso, 
ideal para áreas de pouco espaço de trabalho. 2 em 1.
7 tamanhos + 1 adaptador de dobragem inversa. Tamanhos de ¼”, 5/16”, 3/8”, ½”, 5/8”, ¾”, 7/8”
Corpo em 100% alumínio.

Abocardador excêntrico para um abocardado perfeito, com a medida exata e necessária para um 
trabalho 100% eficaz. Batente para tubo. 7 tamanhos: 3/16”, ¼”, 5/16”, 3/8”, ½”, 5/8”, ¾”
Corpo em 100% alumínio.

Conjunto expandidor. Excelente qualidade. Vários tamanhos. Único conjunto no mercado que inclui 
a cabeça expandidora de ¼”. 8 tamanhos: ¼”, 3/8”, ½”, 5/8”, ¾”, 7/8” , 1”, 1/8”. Possibilidade de 
compra de mais 2 cabeças expandidoras 1-3/8”, 1-5/8”
Corpo em 100% alumínio.

Esticador de tubo de cobre não isolado. Estica e endireita perfeitamente o tubo cobre. Excelente 
ferramenta de trabalho para trabalhos com tubo cobre não isolado.
4 medidas de trabalho ¼”, 3/8”, ½”, 5/8”.

JAV1063 XTR Ultra

JAV1011

JAV1021

JAV1024

JAV1025

JAV-TST
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