
Ferramentas

tarraxa rápida

     tamanho 1/2”  C1005
     tamanho 3/4”  C1010
     tamanho 1”   C1015
     tamanho 1 1/4”  C1020
     tamanho 1 1/2”  C1025
     tamanho 2”   C1030
     tamanho 2 1/2”  C1035
     tamanho 3”   C1040
     tamanho 4”   C1045

folha de serra

     flexivel   C1060
    aço carbonado  C1050
    bimetal flexivel  C1055

arco de serra tubular

     cabo plástico  C1070

Ferramentas
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serrote
para trabalhos manuais

         C1080

serrote
de costas

     tamanho 350 mm  C1085

arco de serra tubular

     cabo metálico  C1075

Ferramentas
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serrote 
de carpinteiro

     450 mm   C1090
    550 mm   C1095

serrote de poda

     300 mm   C1100

máquina de dobrar ferro

     8 mm   C1125
    12 mm   C1130
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turquesa
cabo isolado

     tamanho 220 mm  C1145

prensa com fuso

     N.º 0   C1135
    N.º 1    C1140

turquesa

     tamanho 225 mm  C1147
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maquina de cortar azuleijo

     máquina 600 mm  C1132
    mala (para máquina)  C1133
    rodel cortante 6 mm  C1134

Ferramentas

alicate de furos
tipo revólver

     tamanho 225 mm  C1155
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alicate de rebitar “GS”

         C1160

alicate

     para descarnar fios  C1165

alicate
para cortar arame

     tamanhoi 8”   C1170
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alicate de pressao
tipo “Vise-Gripe”

     tamanho 10”   C1180

alicate
universal

     tamanho 8”   C1175

Ferramentas

alicate
bomba D´àgua

     tamanho 10”   C1185
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alicate
de pontas

     tamanho 6”   C1190

alicate
de corte

     tamanho 6”   C1193

alicate
de pontas curvas

     tamanho 6,5”  C1195
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jogo de chave boca / luneta 
“Chrom-Vanadium”

     12 peças   C1200
    tamanhos incluídos:
 chave de 6”
 chave de 7”
 chave de 8”
 chave de 9”
 chave de 10”
 chave de 11”
 chave de 12”
 chave de 13”
 chave de 14”
 chave de 17”
 chave de 19”
 chave de 22”

jogo de chaves boca / boca

     8 peças   C1205
    tamanhos incluídos:
 chave de 6 x 7 mm
 chave de 8 x 9 mm
 chave de 10 x 11 mm
 chave de 12 x 13 mm
 chave de 14 x 15 mm
 chave de 16 x 17 mm
 chave de 18 x 19 mm
 chave de 20 x 22 mm

Ferramentas

jogo de chaves
boca / luneta

     8 peças   C1210
    tamanhos incluidos:
 chave de 6”
 chave de 8”
 chave de 10”
 chave de 11”
 chave de 13”
 chave de 14”
 chave de 17”
 chave de 19”
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jogo de chaves
punho “T”

     22 peças   C1215

chave crescente extra

     tamanho 10”   C1220
     tamanho 12”   C1225

chaves umbrako

     10 peças   C1242
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chave bico papagaio

     tamanho 9”   C1245
     tamanho 10 1/2”  C1250
     tamanho 12”   C1255
     tamanho 14”   C1260

bomba de pé
com manometro

     dupla   C1265

Ferramentas

bomba de pé
com manometro

     simples   C1270
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almotolia

     300 g   C1273

bomba de lubrificação

     com duas pontas  C1275

grampo de aperto rapido

     tamanho 250 x 50 mm C1280
    tamanho 300 x 80 mm C1285
    tamanho 400 x 80 mm C1290
    tamanho 500 x 120 mm C1293

Ferramentas

www.rss.pt



macaco hidraulico
tipo garrafa

     1.000 Kg   C1295
     5.000 Kg   C1300
     8.000 Kg   C1305
     10.000 Kg   C1310

diferenciais

     500 Kg   C1315
     1.000 Kg   C1320
     1.500 Kg   C1325
     2.000 Kg   C1330
     3.000 Kg   C1332
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aparelho de arrasto

     para 2.000 kg  C1355
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torno de bancada
giratório “GS”

     tamanho 100 mm  C1335
     tamanho 125 mm  C1340

torno de bancada
fixo

     tamanho 100 mm  C1343
     tamanho 125 mm  C1345
     tamanho 150 mm  C1350

jogo de mecânico

     contém 40 peças  C1360

Ferramentas

www.rss.pt



cadeado para mala

     codificado   C1363

cadeado para mala

     tamanho 15 mm  C1365
    tamanho 20 mm  C1370

Ferramentas

visor para portas

         C1470
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cadeado rectangular

     tamanho 70 mm  C1435

cadeado longo

     tamanho 30 mm  C1420
     tamanho 40 mm  C1425
     tamanho 50 mm  C1430

Ferramentas

cadeado

     tamanho 20 mm  C1375
     tamanho 25 mm  C1380
     tamanho 30 mm  C1385
     tamanho 35 mm  C1390
     tamanho 40 mm  C1395
     tamanho 45 mm  C1400
     tamanho 50 mm  C1405
     tamanho 60 mm  C1410
     tamanho 75 mm  C1415
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cadeado para bicicleta

     com corrente  C1440

cadeado para bicicleta

     plastificado   C1445

cadeado para bicicleta

     com suporte   C1447
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pá preta
VERDUGO

     cabo metálico  C1450

pá preta RSS

     cabo metálico  C1452

pá preta RSS

     cabo de madeira  C1453
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solda em fio

     250 g PBSN 30  C1455
    500 g PBSN 30  C1460

cartaz de solda

     16 x 20 g SN30  C1465

Ferramentas

fechadura

     720 x 80 mm direito C1475
    720 x 80 mm esquerdo C1480
    720 x 100 mm direito C1485
    720 x 100 mm esquerdo C1490
    720 x 120 mm direito C1495
    720 x 120 mm esquerdo C1500
    720 x 140 mm direito C1505
    720 x 140 mm esquerdo C1510
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fechadura de duas esferas

     tamanho 43 mm  C1520
    tamanho 60 mm  C1525

fechadura

     para vitrine   C1528

fechadura

     para porta de jardim C1537
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canhão niquelado

     55 mm dourado  C1473
    55 mm cromado  C1474

cilindro
com cinco chaves de pontos

     dourado   C1540
    cromado   C1550
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cilindro com travão
com cinco chaves de pontos 

     dourado   C1545
    cromado   C1547
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Ferramentas

conjunto de mosquetoes
bombeiro em aluminío

     quatro unidades  C1799

cabo de reboque

         C1885

cabos para bateria

     potência 120 A  C1875
    potência 200 A  C1880
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