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1734A35N

Escada de apoio para manutenção em caminhões.

• Montada sobre a roda do caminhão, fornece acesso rápido e 
fácil sob o capô.
• Aplicável em veículos pesados (Classe 7/8).
• Instalação em segundos.
• Ideal para rodas de tamanho 570mm  até 600mm. 
• Articulada para fácil armazenamento.
• Capacidade para até 136Kg.
• Plataforma com superfície antiderrapante.

Suporte móvel para remoção da roda de caminhões

• Auxilia os técnicos na alavancagem para remover ou instalar 
facilmente os conjuntos de rodas e pneus para caminhões.
• Desenvolvida para trabalhos pesados, é capaz de carregar 
até 136Kg.
• Roletes acoplados agilizam o alinhamento dos parafusos.
• Estribo com mola para facilitar o estacionamento.
• Dois modelos que, juntos, podem acomodar pneus de 
diâmetros de 600 a 1200 mm.
• Construção em aço tubular de alta resistência.

5095A35N: Suporte móvel para auxiliar na remoção das rodas 
de carros de passeio.
 • Com uma largura de 550mm, esse suporte acomoda pneus 
com diâmetro de 600 a 910mm.

5096A35N: Suporte móvel para auxiliar na remoção de rodas 
de caminhões.
• Com uma largura de 660mm, este suporte acomoda pneus 
com diâmetros de 910 a 1210mm.

5095A35N

5096A35N

523035N

Prensa Hidráulica de Bancada 16.5 Toneladas

Esta prensa inovadora integra todos os elementos hidráulicos
dentro do chassis. O design compacto e funcional economiza
espaço na oficina e garante a proteção durante o transporte.
• Apoio regulável da altura.
• Pistão com retorno automático por mola.
• Medidor de pressão com amortecedor interno para aumentar seu tempo de vida e 
posicionamento ao nível dos olhos para facilitar a leitura.
• Inclui conjunto de dois blocos "V" e pernas com furos de fixação para a bancada.

94
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1534A35N

Degrau de apoio móvel para manutenção em 
carros de passeio ou caminhonetes
Capacidade de 136Kg.

• Fornece acesso fácil e rápido ao teto do veículo para a carga 
de carga/descarga.
• Aplicável a carros de passeio e caminhonetes.
• Adequado para rodas de 355 a 500mm.
• Plataforma com superfície antiderrapante.
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1784D35N

Cavaletes 12 Toneladas (Par)

• Base em aço conformada e soldada para alta resistência e 
durabilidade.
• Auto-travamento que não permite ser liberado sob carga.
• Acabamento esmaltado resistente a corrosão.
• Em conformidade com o padrão ANSI PALD de carga e 
teste realizado em fabríca antes do envio.

Base: 320 x 290 mm.
Altura de elevação: de 490 a 780 mm.

1788A35N

Macaco hidráulico Axial 22 Toneladas

• O longo cabo "T" com 1250mm oferece facilidade ao 
posicionar o macaco embaixo dos veículos permitindo um 
longo alcance.
• Com um toque na alavanca ativa a auto-retração.
• Capacidade de 22 toneladas e retração total para evitar ter 
que rastejar por baixo do veículo.
• O macaco possui grandes rodas emborrachadas.
• 3 Pinos de fácil substituição possibilitam 3 diferentes faixas 
de elevação.

Pino 1) De 20mm até altura máx. de 450mm.
Pino 2) De 50mm até altura máx. de 480mm. 
Pino 3) De 100mm até altura máx. de 520mm.

O curso do cilindro é de 114mm, e comprimento adicional 
extendido de 108mm. 
Faixa de Pressão: 90 - 145 PSI.

200435N

Guincho hidráulico 2 Toneladas

Guincho hidráulico com capacidade de 908 - 1814 Kg e 
alcance de 635 a 1168mm.
Dobrável e compacto para armazenagem.
Rodas Frontais com diâmetro de 90mm 
e rodízios traseiros de 150mm de diâmetro.

1794A35N

Macaco para Transmissões

• 1) Primeiro Estágio com acionamento por ar comprimido 
permitindo uma elevação rápida.
• 2) Segundo Estágio com acionamento hidráulico para 
operações precisas, ativado por bomba manual para elevar a 
carga e botão para abaixar a carga.
• 3) Grandes botões de fácil manuseio que fazem ajustes do 
cabeçote de forma fácil e segura, protegendo a carga.
Pernas largas na base com quatro rodas giratórias de 
poliuretano que proporcionam estabilidade e fácil manuseio 
(Freios em duas rodas).
Sistema de segurança contra sobrecarga, acionado quando 
submetido a cargas superiores à capacidade nominal.

Especificações:
Altura Min. 950mm e Altura Máx. de 1940mm.
Inclinação Máx.  para a frente de 42°.
Inclinação Máx.  para trás de 46°.
Inclinação Máx. lateral (ambos os lados) ± 12°.
Largura da perna de 940mm. 

530035N

Conjunto Macaco e Cavaletes de 3 Toneladas

• O pacote inclui o item No. 1504A (Macaco hidráulico para 
até 3-ton) e um par do item No. 1772D (Cavaletes para até 3-
ton).
• Os cavaletes tem uma base em aço para alta resistência, 
cremalheira com auto-travamento, acabamento esmaltado 
durável e em conformidade com o padrão ANSI PALD-4 de 
classificação de cargas. 

Base: 200 x 190mm.
Elevação: De 295 a 435mm.

• O macaco tem um design leve, compacto, cabo com 
comprimento de 950mm e uma faixa de elevação de 130 a 
500mm. 
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530335N

Macaco hidráulico de 3 Toneladas

• A Série Stinger de macocos hidráulicos para 3 toneladas foi desenvolvida para o você que faz questão da alta qualidade em seu 
ambiente de trabalho.
• Feito em aço de alta resistência, pode-se abusar da capacidade destes macacos. Resistem a qualquer função a que os macacos 
estão sujeitos e ainda é são muito mais leves e compactos, o que os tornam muito convenientes e fáceis de usar.
• Cada Macaco foi desenvolvido com um mecanismo de segurança contra o efeito de sobrecarga.
• Com faixa de elevação de 130mm até 500mm.

1793A35N

Macaco para Transmissões

• Capacidade de 450 Kg.
• Macaco com alta elevação para transmissões.  
• Base de apoio universal. Inclinação para frente, para trás e para 
os lados.
• Apresenta suportes ajustáveis nos cantos e correntes de 
segurança para o melhor posicionamento da carga.
• Pistão cromado que inibe a contaminação do sistema hidráulico 
por ferrugem. 
• Bomba de operação com pés e pedal de redução para facilitar o 
controle do posicionamento ou a remoção de uma transmissão.
• Pernas largas na base com quatro rodas giratórias de poliuretano 
que proporcionam estabilidade e facilitam manobras (Freios nas 
duas rodas).
• Sistema de segurança contra sobrecarga acionado quando 
submetido a cargas superiores a capacidade nominal.

Especificações:
Altura Mínima: 890mm / Máx. 1810mm.
Max. inclinação para a frente: 24°.
Máx. inclinação para trás: 19°.
Max. inclinação lateral (ambos os lados): ± 20°.
Largura da Perna: 940mm.

Espeficicações 1504A

Capacidade 3 ton

Faixa Elevação 130 a 500mm

D. Cabeça apoio 120mm

Alcance Total 530mm

Altura 150mm

Comp. do Cabo 950mm

Espaço Ocupado 350 x 660mm



Ferramentas para Motocicletas

05

Equipamentos Mecânicos e Hidráulicos
Suporte / Prensa...................................... 2
Macacos e Cavaletes......................... 3 - 4

Ferramentas para Motocicletas
Ferramentas de Teste de Motor.............. 6
Corrente / Correia............................... 6 - 7
Roda................................................... 6 - 7

Ferramentas Automotivas
Alavancas e Barras.................................. 9
Alicates....................................................10
Extratores de Rolamento, Polias, 
Buchas, Outras................................11 - 14
Ferramentas Eléctricas 
ou Electrônicas.......................................15
Ferramentas para Motores ou 
Transmissões..................................16 - 20
Ferramentas para
Serviços em Bateria....................... 21 - 22
Serviços em Freios ou
Troca de Óleo.................................. 23 - 25
Serviços em Roda ou Pneus.................. 26
Ferramentas Universais................... 27 - 31

Índice numérico............................. 32 



Ferramentas para Motocicletas
Ferramentas para Teste de Motor / Correnta / Correia / Roda

Ferramentas para Motocicletas06 www.otctools.com

561335N

Kit medidor de pressão/vácuo

Ideal para testes em linhas de vácuo e componentes.
Testa com precisão sistemas de combustível de baixa 
pressão. Diagnostica rapidamente os problemas internos do 
motor, tais como: anéis, válvulas e vazamentos das juntas de 
cabeçote.
O Kit vem completo com adaptador para a maioria das 
aplicações.
Facilita a identificação de problemas difíceis de serem 
encontrados como: rachaduras, bombas de combustível, 
filtros entre outros.

Características e vantagens:
• Visor de 80mm, apresenta uma moldura cromada com uma 
capa protetora externa de borracha de alta resistência.
• Medidor duplo que lê vácuo e pressão.
• Medidor de escala dupla, 
vácuo 0-30 in Hg vac e 0-70 cm Hg Vac. 
• Pressão: 0 - 15 PSI e 0 - 100 kPa.
• Um gancho traseiro que permite que o medidor seja 
pendurado na altura dos olhos.
• Adaptadores para a maioria das 
aplicações.
• Estojo plástico de alta resistência.
• Manual de instruções detalhado.

560435N

Kit teste de compressão de motores para motocicletas

Projetado especificamente para o teste em motos e motores 
pequenos, este kit possui um medidor de compressão 
especial e um conjunto de mangueiras, além de três diferentes 
adaptadores de tamanhos para mangueiras.
O testador de compressão e as mangueiras são projetados 
para melhor visualização do motor. Seus conectores podem 
ser aplicados às mais populares motos e motores pequenos.

Características e vantagens:
• Acabamento banhado a níquel resistente à corrosão. 
250mm de mangueira flexível com engate rápido.
• Visor de 60mm com moldura cromada e capa protetora 
externa de alta resistência.
• Medidor em escala dupla: 0 - 300 PSI e 0 - 2100 kPa
• Mangueira Flexível de 300mm, 
Rosca M14 padrão. 
• Comprimento Extendido 
(Suporta comprimento extendido 
para aplicações "V").
• Mangueira Flexível de 300mm, 
Rosca M12 padrão.
• Mangueira Flexível de 300mm, 
Rosca M10 padrão.
• Estojo em plástico de alta 
resistência com tampa 
removível.
• Kit de peças de reparo.

4739

Escova para limpeza de correntes

Utilizada para limpar ou lubrificar correntes de vários 
tamanhos encontrados em motocicletas, máquinas, etc.
Pincéis ajustáveis para larguras que variam de 5 a 14mm.

4777

Ferramenta de alinhamento de pneu de motocicletas

Esta ferramenta segura o talão do pneu da roda enquanto se 
faz a troca do pneu ou na instalação de uma câmera de ar. O 
rasgo da ferramenta desliza ao longo do raio e a extremidade 
oposta empurra o pneu para a posição correta . Para uso em 
rodas com perfil lateral máximo de 15mm de altura.

4771

Ferramenta para ajuste na montagem 
de pneus de motocicletas
Esta ferramenta segura o talão do pneu da 
roda enquanto se faz a troca do pneu ou a 
instalação de uma câmera de ar. O rasgo 
da ferramenta desliza ao longo do raio e a 
extremidade oposta empurra o pneu para 
a posição correta.  O parafuso de nylon 
não danifica o acabamento das rodas.

4775

Ferramenta de alinhamento de pneu de motocicletas

Esta ferramenta segura o talão do pneu da roda enquanto se 
faz a troca do pneu ou na instalação de uma câmera de ar. O 
rasgo da ferramenta desliza ao longo do raio e a extremidade 
oposta empurra o pneu para a posição correta . Para uso em 
rodas com perfíl lateral máxima de 19mm de altura.
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4748

Medidor de tensão de correia

Esta prática ferramenta permite ler precisamente a tensão a 
ser ajustada após a substituição da correia, ajustes ou serviço 
nas rodas. 
Usada também em correias de transmissão secundárias com 
uma especificação até 4,5Kg.

Instruções: 
1. Posicione o pequeno anel o'ring sobre a marca de 10 Lb.
2. Posicione a cabeça da ferramenta em formato "U" contra a 
parte inferior da correia e a um ângulo de 90º e localize o 
o'ring largo como um ponto de referência registrando a leitura. 
3. Pressione a haste para baixo até que o pequeno anel de 
vedação toque na parte inferior da ferramenta. Re-alinhe o 
o'ring largo para o ponto de referência.
A diferença na leitura é a deflexão da correia (ver manual de 
serviço para especificação).

4741

Kit para apertar ou soltar porcas de raios de roda

Use para apertar ou afrouxar porcas de raios das rodas, 
encontrados na maioria das aplicações de motocicletas e 
scooters.

Nove chaves intercambiáveis:  
5,2 mm 
5,4 mm 
5,6 mm 
5,8 mm 
6,0 mm 
6,2 mm 
6,4 mm 
6,6 mm 
6,8 mm.

4742

Kit extrator de voltante do motor de motocicletas (10 peças)

Desenvolvido para diversos motores pequenos como triciclos e motocicletas, estas ferramentas foram projetadas com a mais alta 
qualidade de aço.
Cada componente é gravado com números de referências.

Funciona em muitas marcas como: 
Honda, 
Suzuki, 
Kawasaki, 
Yamaha, 
Ducati e outras. 

Para motos de passeio e offroad.
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7175

Jodo de barras alavancas longas (3 peças)

• Tamanhos 250, 300 e 380mm.
• Sistema de alavancas para melhor acesso a ângulo de 180º.
• 14 posições de travamento para alavancar multiplas aplicações.
• Cabo serrilhado garante uma melhor aderência.
• Supera as especificações ANSI para alavancas.

7172: Alavanca de 250mm.
7173: Alavanca de 300mm.
7174: Alavanca de 380mm.

Barras alavancas curtas

Você terá um alto poder de alavancagem usando estas 
barras. Com o corpo afunilado ao longo do comprimento, 
também pode ser utilizada para alinhamento direcional. 

7162: Barra alavanca 250mm de comprimento.
7163: Barra alavanca 300mm de comprimento.
7164: Barra alavanca 400mm de comprimento.
7165: Barra alavanca 450mm de comprimento.

Kit de Barras

Fundidas em liga de aço cromo e tratadas termicamente, são 
extremamente resistentes a flexão e ruptura.

7166: Barra 5/8" de diâmetro, 450mm de comprimento.
7167: Barra 3/4"de diâmetro, 600mm de comprimento.
7168: Barra 7/8" de diâmetro, 760mm de comprimento.
7420: Barra 7/8" de diâmetro, 1160mm de comprimento.
7421: Barra 1" de diâmetro, 1370mm de comprimento. 
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4510
Alicates amassadores de 
mangueira (restringir fluxo)

• Corta o fluxo das linhas de 
vácuo, linhas de combustível, 
linhas de refrigeração, etc.
• O mecanismo de catraca 
mantém as faces de aperto 
firmemente no lugar.
• Faces de aperto desenvolvidas 
em aço resistente, asseguram 
um amassamento paralelo ao 
longo de sua vida útil.

• Disponível separadamente:
4510-8: Alicate de 200mm para 
mangueiras pequenas ou 
estreitas.
4510-10: Alicate de 250mm para 
radiadores e linhas de vácuo.
4510-12: Alicate de 300mm para 
radiadores e linhas de vácuo.

5912
Alicate crimpador angular

• Com design universal para crimpar fios macios, sólidos ou cordões - 
AWG 10-22 (2,59 - 0,812mm). Função de corte inclusa para uma 
preparação mais rápida.
• 288mm de comprimento, com proteção no punho para um processo 
mais seguro.
• O design angular mantém o conector, 
o fio e o crimpador alinhados promovendo 
visibilidade e acesso a areas de difícil alcance.
• Desenvolvido para não romper os conectores 
isolados ou não-isolados.
• O excesso de força aplicado nao prejudica ou 
causa danos ao isolamento do conector.
• Facil de usar: Simplesmente insira o conector 
na área de crimpagem e aperte o alicate.

4467

Alicate desencapador 
de fio
• Remove rapidamente o isolamento 
de fios AWG 12-20 (2.05 - 0.812mm).
• Medidor de profundidade 
ajustável (8mm a 12mm).
• Os dentes cortam no formato "V" 
e facilmente removem o isolamento sem qualquer dano 
ao fio.
• Ferramenta de corte localizada logo abaixo do 
descascador.
• Com dispositivo de bloqueio que economiza espaço 
nos bolsos ou gavetas de ferramentas.

4493
Alicate para reles 
em ângulo

4468
Alicate desencapador de fios

• Ajustável a 220mm.
• Para fios com revestimento de 
10ga a 22ga (0,644 a 2,588mm).
• Fácil de usar: Apenas insira 
o fio e aperte.
• Também corta e crimpa.

Alicates de corte

• A escolha perfeita para cortar dos mais pesados 
cobres e cabos de alumínio.
• Esta ferramenta é valiosa para serviços especiais em 
baterias quando necessário substituir o terminal.

4476: Alicate de corte 1/4" (6,3mm).
4477: Alicate de corte 3/8" (9,5mm).

Alicate desenhado para 
remover e instalar relês, para 
aqueles normalmente localizados 
em locais confinados de dificil 
acesso.

7412K
Conjunto de Alicates para 
Aneis elásticos, Orings  

Conjunto de 12 Alicates para os mais populaes 
aneis elasticos utilizados nas aplicações 
automotivas. E angulos de 45º e 90º em quatro 
diferentes tamanhos.    

• Ferramenta de crimpar desenvolvida para terminais 
de fio isolado.
• A ação de crimpar torna-se muito mais fácil pois o 
alicate crimpa na espessura correta do fio.
• Para os seguintes tamanhos de fios: 
Terminais vermelhos AWG 22-18 (0,6mm - 1,0mm). 
Terminais azuis AWG 16-14 (1,3mm - 1,6mm) e para 
Terminais amarelos AWG 12-0 (2.0 mm - 2.6 mm).
• Mecânica com alto poder de alavancagem.

Alicate de crimpar terminais
4497A

4496

Contem 5 diferentes estilos de 
alicates para as mais diversas 
aplicações automotivas: 
Abraçaderias chatas ou redondas 
de mangueiras, acompanha tam-
bem chave para remocao de 
mangueiras. 
O Kit contem: 
• Alicate para abracaderias chata
• Conjunto de ferramentas para re-
moção das mangueiras
• Alicate para abracaderias comuns
• Alicate com espacodor para 
alcance a áreas de dificil acesso. 
Comprimento maior que 300mm 
• Alicate com alguno de 45º para 
facilitar a remoção e manuseio das 
abraçadeira em áreas difícies.

 

NOVO

NOVO

NOVO



Ferramentas Automotivas
Extratores de Rolamento, Polias, Buchas, Outros

Ferramentas Automotivas 11www.otctools.com

Sacador de buchas da suspensão de caminhão
4244

Bomba com acionamento de pedal Hidraulica 
alimentada por ar compirmido

2510A

Cunjunto de sacadores para suspensão

6295

Bomba hidraulica geradora de 10.000PSI a 100 PSI de 
alimentacao. Valvula interna de alivio de pressao e pedal de 
acionamento. Esta bomba possui alimentacao de ar e gera 
pressao hidraulica. Utilizada em conjunto com a ferramenta 
4244.

Instalador e sacador de bucha da suspensão traseira no local, 
evitando desmontagem de sub-componentes e transporte para 
prensa. Remove a bucha de suspensão traseira em um único 
movimento do pistão, em uma fração do tempo dos métodos 
tradicionais. Suporta aplicações de tratores e caminhões.
Economiza, em média, 45 minutos por bucha ( 4 por veículo) 
quando no método tradicional demora 1 hora e 30 minutos por 
bucha.Há necessidade de ser acoplada a uma bomba hidraulica e 
para um trabalho mais eficiente e rapido, utilizar item 2510A.
Sujeito a necessidade de adaptadores de acordo com a aplicação.

Beneficios: 

- Economiza, em média, 45 minutos por bucha, com isso você 
otimiza 1,30 horas de trabalho no veículo.  

- Atende praticamente toda a frota de Onibus, Caminhões e tratores 
nacionais

- Capacidade de 15 Ton.

- Aumento a eficiencia de sua ofinica

- Ganhe agilidade e aumente lucratividade.

NOVO

NOVO

Este contem os mais populares sacadores para facilitar o 
serviço em: 

Braço Pitman, juntas esféricas, bieleta barra de direção.

O kit acompanha: 

-2 sacadores de braço Pitman para largas e pequenas junta 
esférica. 
-2 Separadores de junta esférica. 
-3 Diferentes tipos de sacador da barra da direção ou bieletas. 

NOVO
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Martelo deslizante sacador
4579

Jogo sacador de polias e
rolamentos
Para uma ampla gama 
de trabalhos de extração 
de peças, incluindo: rolamentos, 
alternadores, geradores, 
direção hidráulica, polias 
virabrequim, engrenagens de 
sincronismo e balanceadores 
harmônicos. O conjunto incluí 
componentes forjados que podem ser 
utilizados em uma variedade de combinações. 

Conteúdo do conjunto:
2 - Parafusos Tipo Fuso: 
Rosca 3/4" X 170mm e 3/4" X 129mm.
1 - Suporte com 3 furos: 82mm a 139mm. 
1 - Suporte com 2 furos: 60mm a 85mm.
2 - Parafusos grampos. 
3 - Pares de Garras: 34mm Máx, 41mm Máx, 44mm Máx. 
1 - Par de Garras - Pinos com bola.
3 - Pares de parafusos.

Abertura  de 75 a 127mm e alcance de 25,4 a 57mm. Acompanha 
mala plástica de alta resistência para o amazenamento.

453435N

Conjunto sacador 
de rolamentos

• Um único ponto de ajuste permite 
uma fixação rápida do divisor para 
a aplicação.
• Um ponto de pressão oferece máxima segurança na 
superfície de aperto.
• Pernas intercambiáveis para encurtar ou alongar, para 
diversos tipos de aplicações.
• Projetado com materiais de alta qualidade, ferramentas 
para um tempo de utilização vitalício.
• Para uso nas maiorias dos trabalhos em buchas ou 
rolamentos de até 3" (76,2mm) de diâmetro.

452735N

Jogo sacador de 
rolamentos multi utilidades
Oferece uma ferramenta para
rolamentos/polias com uma barra 
tipo "H", para aplicações entre 7" e 
11" (177 e 279mm). Acompanha 2 
conjuntos de garras forjadas com 
alcance de intervalo de 5"a 9" 
(127 a 228mm) temperadas para 
aplicações em veículos pesados.

Martelo deslizante sacador de rolamentos de furo cego

Para trabalhos de extração que exigem um impulso interno.
O conjunto inclui quatro pinças, que podem ser utilizadas em 
uma ampla gama de aplicações. Selecione a pinça adequada 
conforme aplicação. Insira a pinça, expanda até tocar na 
parede do furo, em seguida anexe o martelo deslizante.

Quatro tamanhos de pinças disponíveis: 
de 11 a 13mm, 
de 14 a 17mm,
de 15 a 25mm, 
e de 25mm a 31mm.
O conjunto inclui um 
martelo deslizante de 1kg 
com alça T.
Acompanha caixa plástica 
de alta resistência para maior 
durabilidade.

4581

1181
Cunjunto sacador 
Este conjunto de sacadores traz inumeras possibilidades em 
sua oficina, versatil e resistente. Martelo deslizando, sacador 
de cubo, 2 tipos de sacadores tipo garra mais um complem-
ente para sacar rolamentos, mais um parafuso de fuso um 
sacador tipo flange para cubos de rodas, entre outras apli-
cações. O conjunto consiste:
- Martelo deslizando de 3 Kg com possibilidade de montagem 
de 2 ou 3 garras. Reversivel: Ambos 2 ou 3 garras pode ser 
usadas de forma reversivel para sacar peças tanto pela parte 
interna quanto externa.
- Cubo frontal e servicos gerais em suspensao frontal con-
tendo uma porca especial para ser usada junto com o mar-
telo deslizante e sacador de flange.
- Sacador de 2 ou 3 garras - 2 toneladas. Comprimento max-
imo de 85mm e diametro de alcance de 120mm.
- Sacador de 2 ou 3 garras - 5 toneladas.Comprimento max-
imo de 140mm e diametro de alcance de 175mm.
- Paraduso tipo fuso e Sacador de flange de 140mm. Inclui 
dos parafusos de 3/8" x 75mm" de comprimento e diametro 
de alcance de 38 ate 108mm.
- Sacador de rolamento com diametro de alcance de até 
50,8mm e minimo de 3 mm.

Inclusos dois parafusos para longas e curtas aplicações.Esta ferra-
menta oferece aos técnicos e oficinas uma solução para muitas 
aplicações, como: rolamentos, alternadores, geradores, direção 
hidráulica, polias virabrequim, engrenagens de sincronismo e 
balanceadores harmônicos.
Aplicável também em conjuntos de exigem grande alcance como 
em transmissões baixas ou embreagens de A/C,engrenagens de 
rolo, colares trava e eixos com articulações.

• Extrai eixos traseiros do tipo flange e cubos das rodas dianteiras.
• Garras internas e externas oferecem uma variedade de combi-
nações para extrair rolamentos, engrenagens e retentores.
• Blocos transversais de duas ou três vias e formato cônico 
fornecem a configuração perfeita para a maioria dos serviços.
• O conjunto também inclui um adaptador de chave de aperto e um 
dente extrator, acessório para a chapas dobradas ou outras aplica-
ções de extração.
• Acompanha mala em plástico de alta resistência para 
armazenagem.

453235N

NOVO
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452635N
Conjunto sacador de rolamentos e separador de polias 
(Aplicações Pesadas)

• Um único ponto de ajuste permite uma rápida fixação do 
divisor para a aplicação.
• Um ponto de pressão oferece a máxima asegurança na 
superfície de aperto.
• As roscas do sacador são apropriadas para o divisor.
• Espaçadores permutáveis para encurtar ou alongar; 
aumentando a variedade de extrações.
• Projetado com materiais de alta qualidade; ferramenta para 
um tempo de utilização vitalício.
• Para uso na maioria dos trabalhos em buchas ou rolamentos 
de até 4" (101mm) de diâmetro.

451835N

Conjunto sacador de rolamentos e separador de polias

Este conjunto incluí os nossos dois mais populares sacadores 
de rolamentos (50 e 76mm), quatro conjuntos de espacadores 
hexagonais e uma cabeça sacadora do tipo barra com um 
parafuso fuso de 9/16". 
As ferramentas separadoras são utilizadas com as barras 
extratoras e os espaçadores para uma ampla variedade de 
serviços de extração.
• A barra cruzada extratora de 5" com um parafuso fuso de 
6-1/4" ou os separadores de rolamento podem ser utilizados 
isoladamente ou em combinação com outros sacadores ou 
ferramentas.
• Embalagem plástica de alta resistência para melhor 
conservação e armazenagem.

4518-2

4518-3

3/16¨

1/2¨

2 - 3/8¨

2 - 3/8¨

3/8 - 16¨

3/8 - 16¨

2 - 3/8¨

3-9/16¨

Cod.
Item

Alcance
Min.

Alcance
Máx.

Rosca ref.
furação do
separador

Distância entre
parafusos de 

ajuste

4518-2

4518-3

451735N
Conjunto sacador de rolamentos e separador de polias

• Inclui um divisor de rolamento com capacidade de 4po 
(101mm), dois conjuntos de espacadores hexagonais, uma 
cabeça extratora tipo barra 8pol (203mm) em conjunto com um 
parafuso fuso personalizado.
• Extrator / Rolamento para trabalhos difíceis, até 7 toneladas, 
aplicações de maior alcance de 200 a 400mm.
• Capacidade para remover rolamentos da coluna de direção.

6617

Kit de serviços para polia do alternador

A polia livre e a polia do desacoplador do alternador são 
projetadas para estender a vida útil da correia e do tensionador 
da correia. Eles também trabalham mais silenciosamente e de 
forma suave no acoplamento/desacoplamento para reduzir as 
vibrações no compartimento do passageiro.
• Estas ferramentas permitem segurar o eixo do alternador, 
permitindo a remoção ou instalação da polia.
• Uma grande economia de tempo para o técnico e a capa-
cidade de fornecer uma redução de custo no reparo, para o 
proprietário do veículo.

O kit contém:
Conjunto de ferramentas para 
desacoplamento.Soquete sextavado 
de 17mm.
Chave Allen 17mm.
Extensão de 110 mm.
Soquete sextavado 28/21mm.
Soquete sextavado 28/18mm.
Soquete sextavado 22mm.

4850
Extrator de volante
Desenhado para extrair o volante do magneto , cubos de 
embreagem, ou engrenagens do motor de arranque. Trabalha 
em embreagens secas ou molhadas.
Incluso parafusos de 6x25mm e 8x40mm.

525
Sacador tipo flange

Sacador de Polias, do virabrequim, 
da caixa de direção, volante do motor 
e outras polias com fixação de 3 furos.

NOVO
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Ferramenta para remover cubo de 
embreagem e alternador

Remove embreagem com garras de 3, 5, e 10 pernas ou para-
fusos existentes na própria aplicação. 
Também funciona para remoção de engrenagens da trans-
missão e embreagem.
Extraí engrenagens do motor, pinhões ou coroas, tampas do 
alternador e muitas aplicações gerais de extração.

4800 1153: Extrator de duas garras
Comprimento da Garra = 54mm.
Alcance = De 50,8 a 127mm. 
Utilizado com 927 e 928 para instalação 
ou remoção.

1165: Extrator de duas garras
Comprimento da Garra = 150mm.
Alcance de 76,2 a 228,6mm. 
Utilizado com 939 para instalação ou remoção.

92735N: Extrator de Garras Roscadas 10 Ton. 
Pode ser utilizado com item 1153 para remover rolamentos.
93835N: Extrator de Garras Roscadas 17,5 Ton. 
Pode ser utilizado com item 1153 para remover rolamentos.
93935N: Extrator de Garras Roscadas 30 Ton. 
Pode ser utilizado com item 1153 para remover rolamentos.

Este versátil acessório permite facilmente ser apoiada entre a 
peça a ser sacada e uma superfície suficiente para exercer 
uma força de extração mesmo quando os espaços ou 
superfícies de contato são extremamente limitados.

679: Extrator de Polias ou Rolamentos. 
Máx Alcance = 150mm e 
Min Alcance = 44.45mm. 
Utilizado com 1035.
680: Extrator de Polias ou Rolamentos. 
Máx Alcanc e= 254mm e 
Min Alcance = 41.27mm. Utilizado com 1035.

Extrator ou instalador do anel retentor da bomba de 
combustível dos modelos Chrysler

Remove e instala o anel retentor da bomba de combustível 
que segura o módulo da bomba de combustível  no tanque. 
Funciona na maioria dos veículos da marca Chrysler de 
1994-2005 e em véiculos da Jeep de 1995-2004.

799835N

Extrator de duas garras

Chave para extrair ou instalar anel de trava do tanque 
de combustível dos modelos da Ford, Chrysler e GM
• O design universal permite que a ferramenta se encaixe nos 
anéis que travam o tanque de combustível para facilitar sua 
remoção, aplicado em veículos da marca Ford, Chrysler e GM 
com motores a gasolina. Aplicações Pesados: Caminhões Ford 
F-150 (2004); Nova Minivan Chryler / Dodge, PT Cruiser, Dakota 
e Durango (2004); Novos Caminhões Chevy de 1/2 e 3/4 tone-
ladas (2004) e Jeep (2005).
• A ferramenta remove e instala facilmente o anel de trava do 
tanque de combustível para manutenção da bomba de 
combustível ou unidade de envio.
• Encaixe de 1/2" pode ser utilizado com com chaves catraca ou 
cabos diversos.

6599

No.
Alcance

Máx.
Alcance

Min.
A B Peso Aplicação

679

680

5-7/8¨

10¨

1-3/4¨

1-5/8¨

5/8¨- 18

5/8¨- 18

6¨

10-1/16¨

1,8kg, 4 oz.

10kg, 4 oz.

Use com sacadores No. 1035, 
1036, 1037, 1038 e 927

Use com sacadores No. 1039, 
1040, 1041, 1063 e 938

No.
Capacidade
Estilo e Peso

Máximo
Alc.    Ext.

Tam. 
Parafuso

Mandíbula 
Espess.        Tam.

103535N

103935N
13 ton. 2 Man; 

4,5kg, 13oz
(Mandíbulas revers.)

7 ton. 2 Man; 
1,8kg, 8oz

279.4
mm

304.8
mm

127
mm

228
mm

11/16¨18 x 9¨

9/16¨13/16¨-16 x 12¨

> 5/16¨
< 11/32¨

2,5cm

> 2,5cm
< 2,5cm

Os extratores são forjados em aço de alta resistência e 
qualidade, tratados termicamente e submetidos a rigorosos 
testes nos quais excedem sua capacidade mencionada.
103535N: Extrator de duas garras 7 Ton, 
Comprimento = 127mm. 
Máx Alcance = 228mm.
103935N: Extrator de duas garras 13 Ton, 
Comprimento = 279.4mm. 
Máx Alcance = 304.8mm.

1040
Sacador Multi Uso, carcaca transmissão

Ferramenta para remover cubo de embreagem 
e alternador

Remove e instala peças rapidamente e possibilita 
um reparo eficiente. O sacador é feito com um 
aço de qualidade, tratado no calor e sujeito a 
rigorosos testes. 

• 13-Ton, 2 garras longas
• Alcance Max. de parafuso 15-1/4" 
• Alcance Max. de garras 15-1/2"
• Tam. Parafuso 13/16"-16 x 12"
• Mandíbula Espess. 9/16"
• Mandíbula Tam. 1" 

NOVO
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367335N

Testador de Vela 
Aquecedora 
de motores Diesel
• O testador de vela aquecedora 
fornece uma análise rápida de 
detecção de falhas através de 
LEDs, curtocircuito, sobre-
corrente, Operação Normal, 
Circuito Aberto.
• O testador de vela aquecedora 
permite testar sem a necessi-
dade de remover a vela do 
motor.
• Liga a vela para testá-la em 
estado de operação.
• Teste muito mais preciso do 
que um teste de resistência a 
frio (que pode não detectar 
curto-circuitos).
• O Testador utiliza medição da 
corrente elétrica para deter-
minar mais precisamente o 
uncionamento adequado e 
verificar se há curto-circuitos.

367435N
Testador de Pressão de combustível - Diesel
• Conexão simples ao fio do sensor de pressão do combustível. Projetado para motores a diesel 
que utilizam leitura do sensor de pressão de combustível pelo computador do veículo.
• Exibe a pressão em PSI ou BAR.
• Faixa de leitura: 0-22.000 PSI (0-1500 BAR).
• Lê a pressão do combustível diesel em veículos.
• Sem acessórios necessários.
• Leituras alternam entre corrente e máxima pressão.

3907

Multímetro Automotivo 
Digital Portátil
• Este completo multímetro digital é 
utilizado para testes elétricos do 
sistema, mas seu design compacto 
permite que ele seja convenien-
temente levado para qualquer lugar 
em casos de emergência.
• O display digital oferece: Volts, 
Ohms, Diodo, Continuidade.

3910

3940
3980

5955

Suporte de fios para solda, magnetico
Segura fios e conectores firmemente durante o 
processo de solda e outros serviços com fios.
• Design unico permite connecões serem abraçadas de 
forma segura em ambos os lados e braços ajustaveis 
para infinitas forma de uso.
• Clipes totalmente isolados permite trabalhar com 
tubos retrateis ou outros materias sensiveis ao calor.
• Clipe magnetico permite trabalhar em bancadas, 
veiculos or qualquer outro objeto proporcionando uma 
base firme.

NOVO

A Série multímetro digital 55 fornece um 
conjunto completo de recursos a um 
preço econômico. A SÉRIE 55 contém 
todas as funções básicas necessárias 
para testes automotivos.

Características do Produto:
• Auto / Manual 
• Verificação de Diodo
• Continuidade Buzzer
• Data Hold, Max Hold
• Desligamento Automatico

55 Series Multímetro Digital

600V CAT III 550 Series 
Multimetro Digital 
600V CAT III 550 Series Multimetro 
Digital apresenta funções de teste auto-
motivos potentes, tais como: 
Frequência, Ciclo de Trabalho, testes de 
Diodo e Continuidade, além de todas as 
características do medidor padrão que 
se espera em um nível profissional de 
Multímetro.

Características do Produto:
• Teste de diodo
• Teste de Continuidade
• Range Automático
• Data Hold
• Mudança Relativa
• Desligamento Automatico

O 750 Series Inclui todas as funções da 
Série METER 550 PLUS, teste espe-cífico 
Automotive: RMS, RPM, Dwell, amplitude 
de pulso, temperatura, luz ultravioleta, 
RS232 e Min / Max. É do tipo CATIII e por 
isso compativel com sistemas de veículos 
híbridos.

Características do Produto:
• Teste de diodo
• Teste de Continuidade
• Gama Auto
• Data Hold
• Mudança relativa
• Desligamento Automatico
• CATIII 1000V
• Min / Max
• RS232 & Cable
• Cabos de teste vermelho e preto
• Cabos Jacaré Adaptador de rotação Adap-
tador de temperatura. Proteção de borracha 
Cabo VGA para conectar ao PC

1000V CAT III 750 Series Multi-
metro Automotivo

NOVO

NOVO NOVO
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Câmera Automotiva de Inspeção

• A câmara industrial de 5,5 mm perite ao técnico 
inspecionar áreas de difícil acesso onde normalmente 
exigiriam remover o motor ou os painéis para a inspeção.
• Com a capacidade de projetar,  gravar imagens e vídeo 
sem fio.
• O 3880X é a ferramenta ideal para qualquer técnico 
automotivo, da aviação e industria.

Aplicações:
• Micro câmera  permite a inspeção e visualização de 
áreas de difícil acesso através dos buracos da vela de 
ignição. Também transmite imagens e videos via 
wireless para o display removível.
• Inspeção de cilindros, válvulas, injetores diesel e velas 
aquecedoras.
• Visualizando atrás de painéis de controle e sob o painel 
para ver a fiação e as conexões elétricas.
• Inspeciona as linhas de fluídos para checagem de 
vazamentos.
• O display com sistema magnético permite a 
visualização sem as mãos, aderindo a qualquer peça 
metálica.

3880X35N

Sincronizador de motos profissional

A pistola estroboscópica digital possui 
recursos avançados com uma tela 
brilhante de LED e luzes indicadoras.

Características únicas:
• Circuito controlado 
por microprocessador.
• Display LED tacômetro que lê 0-9999 rpm.
• Display avançado de LED indicado para 1/10.
• Lanterna exclusiva.
• 2/4 ciclo e RPM/luzes de avanço.
• Botões de rolagem para baixo e para cima.

Características padrão:
• Captador indutivo para todos os metais.
• Flash de xenon super brilhante.
• Conectores removíveis com trava por torção.
• Controle por um toque.
• Carcaça em ABS possuindo alta resistência e durabilidade.
• Resistente ao calor.
• Incluso mala em plástico de alta resistência.

336735N

Testador de pressão dos 
sistema de refrigeração
Agora você pode testar a pressão do 
sistema de refrigeração da maioria dos 
veículos como: Caminhonetes, carros de 
passeio, motocicletas, quadriciclos e até 
aplicações marítimas. Com este testador 
universal, elimina-se a necessidade de múltiplos adaptadores.

7991

Estetoscópio Mecânico
Uma forma rápida e precisa para 
localizar ruídos no veículo:
• Com uma mola diafragma na extremidade da mangueira 
para amplificar ruídos.
• Incluí duas mangueiras terminais: A haste longa ajuda a 
identificar os ruídos em áreas de difícil acesso; 
• O adaptador curto ajuda a localizar o ruído em uma área 
mais ampla do veículo.

4491

Localize rápido e facilmente qualquer defeito nos 
componentes do sistema de combustível, incluindo 
os filtros de combustível, pressão dos reguladores, 
linhas de combustível e bombas de 
combustível (sem removê-las do veículo).

Características e vantagens:
• Visor grande e de fácil leitura.
• Possui as escalas 0-100 psi e 0-700 kPa.
• Coneções de latão.
• Válvula de alívio de pressão para 
testes limpos e seguros.

563035N

Kit de medição de pressão de combustível

3590
Estetoscópio eletrônico
Identificar rolamentos defeituosos, 
buchas, injetores sujos, vazamento 
de ar e liquidos. Ponteira flexivel 
alcança lugares apertados. Ultra 
sensitivo, amplifica a um range de 
60 dB a 120 dB.

NOVO
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4502
Alicate para braçadeiras chatas, anéis ou 
sistema de arrefecimento
• Incluí um alicate para braçadeiras chatas e 
um alicate grande para braçadeiras de banda
plana. Funciona para maioria dos tipos de 
anéis e braçadeiras de mangueira de 
sistemas de arrefecimento disponíveis no 
mercado.
• O alicate pode ser mantido aberto através 
de um mecanismo de trava com catraca. As 
garras podem girar para acessar braçadeiras
de mangueira em qualquer posição.

7471A

Ferramenta para girar 
motor manualmente.

Precisa girar manualmente um motor? 
Esta ferramenta faz este trabalho ser 
fácil. Insira a ferramenta na carcaça do 
volante até encaixar na engrenagem, 
em seguida, anexe uma catraca 1/2" e 
gire. O rolamento disponível no corpo 
da ferramenta, oferece uma operação 
livre de atrito durante a rotação.
Funciona em motores diesel Cummins 
das séries B e C e motores 5.9L diesel 
de caminhonetes Dodge.

Testador de compressão de 
motores Diesel com adaptadores
Este testador de compressão de fácil 
utilização foi projetado para motores 
diesel leve e médios equipados com 
vela aquecedora. Medidor de dupla 
escala, possuí botão para acionamento 
da válvula de alívio, mede compressão 
até 1000PSI e 7000 Kpa. Mangueira 
com conexões rápidas. O testador 
acompanha adaptadores para velas 
aquecedoras e bicos injetores dentro 
de uma mala plástica resistente.

Serviços de testes para esses motores:
• Cummins B e C.
• Navistar DT466/DT360.
• Ford / Navistar 6.9L e 7.3L.
• Detroit 6.2L e 6.5L.
• Hino diesel e motores de caminhões 
Mitsubishi Fuso.

5020: Testador diesel de compressão 
com adaptadores.
5021: Medidor de compressão do 
motor diesel universal.

5020

5021

560935N
Kit de teste de vazamentos internos em motores: 
Diagnostica rapidamente os problemas internos do motor, tais como anéis, 
válvulas e vazamento das juntas do cabeçote. 
O Kit vem completo com adaptadores para a 
maioria das aplicações.

Características e vantagens:
• Medidores duplosde 63mm com moldura 
cromada e capa protetora externa em borracha.
• Escalas de leitura de 0-100 e 0-700 kPa.
• Regulador de pressão e mangueiras com 
engates rápidos.
• Mangueira Longa flexível 600mm com rosca M14.
• Adaptadores de rosca M10, M12 e M18.
• Estojo em plástico de alta resistência com tampa removível.
• Acompanha instruções detalhadas de uso.

7215
Medidor de pressão 
sistema de exaustão
Leitura rápida da pressão de retorno 
para determinar a restrição no sistema 
de exastão. Este manometro mede 
precisamente atraves do furo do sensor 
de oxigenio. Mostrador de pressao de 
0 - 8 PSI,  feito para resisitir a ambiente 
de altas temperaturas.

Projetado para testes completos de compressão de motores a gasolina: 
carros de passeio, importados, motos, marinhos e pequenos motores. É o 
único recurso para resolver os problemas de compartimentos de motores com 
o espaço limitado que temos hoje.

Características e vantagens:
• Acabamento banhado a níquel resistente à corrosão.
• Adaptadores que funcionam com ambos tampões: Chato e Cônico.
• Mangueira flexível extra longa  (635mm) com engate rápido. Permite fácil visualização 
para fora do compartimento do motor desordenado.
• O visor de 63mm de diâmentro apresenta moldura 
cromada e borda protetora emborrachada 
externa de alta resistência.
• O medidor de escala dupla lê 0-300 psi e 0-2100 kPa.
• Mangueira 300mm M14 rosca padrão.
• Mangueira 300mm M14 rosca longa.
• 10 mm, 12 mm, e 18 mm de adaptadores de rosca.
• Estojo robusto com tampa removível.
• Kit de peças de reparo.

Kit de teste de compressão: Para motores ciclo otto e motorcicletas
560635N

Ferramentas Automotivas
Ferramentas para Motores ou Transmissões

7424
Trava correia magnitico
Mantem a correia dentro da polia na 
instalacao da correia. Design universal 
para todas as polias existentes. Imã 
magnetico extremamente forte.

7425
Ferramentas Instalação e Remoção de correias
Este par de esticadores de correia permitem a instalação 
ou remoção de correias de forma facil e simples. Apenas 
encaixando na polia esta ferramenta e deslizando a 
ferramenta na polia, voce consegue instalar ou remover 
em segundos qualquer correia. Pratico e Rápido!

NOVONOVO

NOVO
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Detector de Vazamentos para diversas aplicações: Sistema de 
arrefecimento, bloco do motor, sistema de exaustão, 
ar ou vazamentos de água.
Este detector é a última geracao em sistemas de detecção de vazamentos, 
fornecendo fumaça e um ótimo controle. Os circuitos internos robustos 
melhoram 
a confiabilidade e asseguram mais consistência na saída de fumaça. Um 
grande numero de acessórios fazem deste detector uma ferramenta versátil 
para localização rápidade diferentes tipos de vazamentos.

O detector oferece:
• A fumaça mais densa da indústria.
• Novo design nas câmeras de fumaça e controle do sistema.
• Insumos recarregáveis.
• Incluí solução para 500 testes.
• Fumaça não tóxica e não corrosiva.

Características do produto:
• Contém tecnologia STAR, a única fumacça mundialmente aprovada pelos 
fabricantes de veículos.
• Largo número de aplicações de medição de vazão. Decta micro furos 
abaixo 
de 0.10mm. Componentes para teste de vazão com uma larga escala de 
valores de vazão.
• Aponta vazamentos com fumaça e corante. UltraTraceUV e um corante que 
se deposita na exata localização do vazamento. Encontre vazamentos que 
só poderiam ser localizados com fumaça. Aplique internamente no motor 
antes de desmontá-lo para encontrar vazamentos internos. Esta é a única 
solução do tipo corante aprovada pelos fabricantes de automóveis.
• Vazão de fumaca variável.

652235N Incluí: 
Unidade de detecção, Luz combinada Branca/UV e 
caneta laser, óculos UV, ferramenta adaptador EVAP,
cone de exaustão, bujões adaptadores, ferramenta 
de remoção, solução para produção da fumaça 
suficiente para 500 testes.Ajuda a apontar a 
fumaça sobre um vazamento. Alavanca 
direcional mostra

652235N

Kit de teste de pressão de óleo do motor/transmissão
Este kit profissional pode ser utilizado para veículos nacionais ou importados. Os medidores de alta e baixa pressão tornam 
este kit útil para transmissões e trabalhos no motor. O Kit completo vem com um adaptador para a maioria das aplicações. 
Projetado para ser utilizado em testes nas oficinas ou testes nas estradas.

Características e vantagens:
• Visor grande de 88mm com moldura cromada e capa protetora com borracha de alta resistência.
• Indicador de baixa pressão lê 0-100 psi e 0-700 kPa.
• Medidor de alta pressão lê 0-400 psi e 0-2800 kPa.
• Ambos os medidores incluem um gancho traseiro para permitir que o medidor seja 
pendurado da forma mais conveniente.
• Medidores e mangueira possuem engates rápidos para facilitar a desconexão.
• Kit incluí 13 adaptadores e um manual de instruções detalhado.
• Estojo em plástico de alta resistência com tampa removível.

561035N

Medidor Universal de tensão de correia
Medidores de tensão de correia são utilizados para verificar corretamente a 
tensão aplicada nas correias do veículo para garantir a tensão especificada 
pelo fabricante e vida útil máxima do rolamento. Este medidor de tensão de 
correia é universal, conecta-se a correia para proporcionar a tensão da leitura. 
A escala dupla lê 30-180 em lbs (2,5 a 15 ft.lbs) e 130 - 800 Newtons, 
atendendo a motos e carros.

667335N

Use para verificar rapidamente 
se há faísca no sistema de 
ignição eletrônica de motores 
a gasolina de 2 e 4 tempos.

6589
Testador de vela de 
ignição elétrica

Este kit exclusivo ajuda a reduzir o tempo na 
resolução de problemas ao verificar se a qualidade 
do combustível está afetando o desempenho, des-
cartando assim, as outras causas. A qualidade dos 
combustíveis é fundamental para os sofisticados
motores controlados por computador de hoje em dia.
• Aplica-se a todos os motores a gasolina. De 
pequenos motores até os pesados.
• Permite verificar se há água no tanque de 
combustível sem a remoção do tanque.
• A volatilidade do combustível também pode ser 
testada medindo a sua pressão de vapor. Você 
também pode testar a porcentagem de álcool 
presente no combustível.

Kit de teste da qualidade da gasolina

767035N

4645
Ferramenta para tensionadores e polias
Encaixa nos mais diversos tensionadores de 
correias: de 13mm-16mm, 18mm sextavado ou 
chaves de 3/8" ou 1/2".
Para dificies areas de alcance possui extensores de 
13mm e 15mm com chaves de 12 pontos subs-
tituiveis. Chave de boca tipo soquete: 
13mm, 14mm e 15mm.

NOVO



Ferramentas Automotivas
Ferramentas para Motores ou Transmissões

Ferramentas para Motores ou Transmissões 19www.otctools.com

560535N

Kit de teste de compressão

Completo com adaptadores padrões 
e especiais. Este kit oferece uma 
solução completa para realização de 
testes de compressão em motores a 
gasolina.
O kit incluí um conector especial 
para aplicações com recesso no 
bujão e adaptador para motores Ford 
com bujões de 16mm.

Características e vantagens:
• Acabamento banhado a níquel re-
sistente à corrosão.
• Adaptadores para assento de 
bujões planos ou cônicos.
• Mangueira flexível de 635mm de 
comprimento com engate rápido, 
permite fácil visualização fora do 
compartimento do motor.
• O visor de 63,5mm apresenta uma 
moldura cromada com uma capa 
protetora externa de borracha de alta 
resistência.
• Medidor de dupla escala que lê 
0-300 psi e 0-2100 kPa.
• 8 Conectores de rosca longa 
14mm.
• Adaptador flexível de 127mm com 
rosca M16 para Ford.
• Mangueira 300mm M14 rosca 
padrão.
• Mangueira 300mm M14 rosca 
longa.
• Adaptadores de rosca de 10 mm, 
12 mm e 18mm.
• Estojo robusto com tampa 
removível.
• Kit de peças de reparo.4731A

A ferramenta permite segurar a polia amorte-
cedora de vibrações para remover o parafuso do 
virabrequim dos veículos Honda/Acura.
Chave com deslocamento de 100mm.
O encaixe de 1/2" pode ser utilizado com chaves 
catraca ou cabos diversos.
Sextavado de 50mm com um largo furo no centro.
Encaixa ao redor dos acessórios eliminando a 
remoção de outros componentes.
Próprio para aplicações que permitem uso de 
chave de impacto para remoção dos parafusos.
Aplicado em veículos das marcas: Honda: 
Accord, Civic, CRV, Del Sol, Element, Fit, Insight, 
Odeyssey, Pilot, Prelude, Ridgeline, S2000. 
Acura: CL, Integra, Legend, MDX, RL, RSX, TL, 
TSX.

655035N

Kit Diagnóstico para Sistemas de Injeção

Teste de sistemas de injeção para a mairoria do veículos: GM, Ford, Chrysler e Jeep. 
Também funciona em importados, incluindo sistemas de combustível CEI e CISE. Com 
este kit você pode diagnosticar problemas na linha de combustível, tais como: 
uma bomba de combustível fraca ou filtro de combustível restrito e realizar testes de 
vazamento. O kit incluí um medidor de pressão de combustível de 0-100 PSI e mais 35 
adaptadores dos mais utilizados no mercado com relação a sistemas de injeção, cada um 
equipado com uma válvula de conexão rápida tipo Schrader para segurança. Kits de vedação 
para manutenção também estão inclusos.

Ferramenta para desmontar o virabrequim 

O kit inclui:
4673-1: Socket 29mm utilizado para sensores de 
ar e vácuo. Encaixe de 1/2" .
4673-2: Socket 7/8 (Canal largo) utilizadospara 
sensores de ar e vácuo. Encaixe de 3/8".
4673-3: Socket 27mm para sensores de tem-
peratura. Encaixe de 1/2".
4673-4: Socket 7/8 (Canal estreito) utilizado para 
sensores de ar e vácuo. Encaixe de 3/8".
4673-5: Socket 1-1/16" e 1"  utilizado para 
sensores óleo. Encaixe de 3/8".
4673-6: Socket 7/8 utilizados para sensores de ar. 
Encaixe de 1/2" deslocado.
4673-7: Socket 7/8 (perfil baixo) utilizado para 
sensores de ar. Encaixe de 1/2".
7677: Escape.

Soquetes de sonda lambda e sensores
467335N

7885
Kit para embreagem 
viscosa ventoinha

Chave especial para atender uma 
larga escala de aplicações para 
serviços de remoção da ventoinha 
viscosa em muitos motores. 
Economiza tempo na substituicao 
da bomba d'água, ou qualquer outro 
servico na frente do motor para 
reparadores de carros, funilaria, etc.
O Kit possui chaves para segurar a 
embreagem da ventoinha e a outras 
para soltar a porca da ventoinha. 
O Kit inclui:
- 7204E1 - Ferramenta para segurar 
a embreagem. 2-1/4" - 57 mm.
- 7204E2 - Chave. 1-7/16" - 36 mm.
- 7205E1 - Ferramenta para segurar 
a embreagem. 3-1/4" - 82 mm.
- 7205E2 - Chave. 1-7/8" - 47 mm.
- 7818 -  Ferramenta para segurar a 
embreagem. 2-1/8" - 54 mm.
- 7820 - Chave. 2-13/16" - 72 mm.
- 7821 - Ferramenta para segurar a 
embreagem. 1-7/16" - 36 mm.
- 7823 - Chave. 1-9/16" - 39 mm.
- 7855 - Ferramenta para segurar a 
embreagem.  2-3/8" - 60 mm.
- 7887 - Ferramenta para segurar a 
embreagem.  3" - 76 mm.

NOVO
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SP0F200199

SP0F200149

SP0F200006

SP0F200031

Conjunto de ferramentas para 
sincronismo de motores

Conjunto de ferramentas para sincronismo de motores

Conjunto de ferramentas para montagem, desmontagem 
e ajustes de embreagens auto-ajustáveis 'SAC'

Conjunto de ferramentas para sincronismo de motores

• Ferramentas utilizadas pelas montadoras
• A melhor e mais eficiente forma de executar o 
serviço

Principais aplicações

Renault: Megane, Trafic, Clio, Scenic, Kango, 
Logan, Sandero,
Symbol, Duster, Fluence

• Ferramentas utilizadas pelas 
montadoras
• A melhor e mais eficiente forma de 
executar o serviço

Principais aplicações

Renault: Master 2.5 dCI 16V

• Ferramentas utilizadas pelas montadoras
• A melhor e mais eficiente forma de executar o 
serviço

Principais aplicações

Citroën: Xsara Picasso, C2, C3, C4, C5, C8
Peugeot: 106, 206, 207, 306, 307, 406, 407, 408, 
Hoggar, Partner

Principais aplicações
Todas as aplicações que utilizam embreagens auto-ajustáveis “SAC”:
Audi: A3, A4, A6, A8 e TT
BMW: 320, 330, 520 e 530
Fiat: Ducato, Bravo e Stillo
Ford: Mondeo e Transit
Hyundai: I30, Santa Fé, Sonata e Tucson
Mercedes-Benz: C, E, CLS, S, CLK, SLK e SL
Mitsubishi: Grandis e Outlander
Renault: Laguna e Trafic II
Volkswagen: Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Passat e Passat 
CCVolvo: V50

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO
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OTC 3200

Diagnóstico com conectividade através do seu 
Smartphone testador eletrônico de baterias 
automotivas de 6 e 12V 

O equipamento pode ser utilizado como uma ferramenta 
rápida e fácil para o teste de baterias automotivas. 
Fornecendo informações sobre a bateria de maneira quase 
instantânea e de fácil leitura.

É o único equipamento do mercado que realiza através do 
seu smartphone iOS ou Android testes de baterias 
automotivas em menos de 10 segundos.
Obtenha um diagnóstico visual simples da sua bateria 
avaliando a sua vida útil e status de carga. Em 20 segundos 
ou menos, com a partida do veículo é possível também 
verificar a resposta de sua bateria em relação ao motor de 
partida e sistemas de cargas. Com um relatório de teste 
abrangente, colorido e de fácil compreensão, é possível 
compartilhá-lo com o cliente através da tela do seu celular, 
enviar por e-mail ou imprimir em uma impressora comum. 
Relatórios de fácil compreensão através degráficos 
coloridos e intuitivos.  
O aplicativo salva automaticamente todos os relatórios de 
teste em seu smartphone e também em um servidor para 
posterior consulta.

COMO FUNCIONA?
• Baixe o aplicativo Smart Battery Tester em seu smart-
phone, cadastre-se e inicie o aplicativo.
• Conecte o equipamento OTC 3200 diretamente aos 
terminais de sua bateria.
• Dê partida no motor do veículo para receberdados da sua 
bateria, motor de partida e sistemas de carga (você poderá 
desligá-lo após 5 segundos).
• Insira manualmente no aplicativo do smartphone os parâ-
metros de teste desejados, conforme especificação do 
fabricante. Há aopção também de verificar os parâ-metros 
através do código de barras da bateria (quando esta estiver 
no banco de dados do aplicativo).
• Escaneie com o seu smartphone o código QR gerado pelo 
OTC 3200 para análise de sua bateria.
• Além disso é possível adicionar manualmenteas 
informações do veículo testado, como por exemplo, número 
do chassis, veículo, marca, modelo e ano de fabricação.
• Compartilhe com seus clientes os resultados na tela do 
seu smartphone, via e-mail ou imprimindo o relatório de 
teste.

NOVO

Google Play e uma marca de Google Inc.

Ferramentas para Serviços em Baterias

Assista aqui a  ferramenta sendo 
usada em uma oficina local no 
Toyota Celica ano 2000.
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4612

Limpador de polo de bateria

• As lâminas de aço limpam rapidamente os polos da bateria, 
tanto "positivo" quanto "negativo".
• Duas lâminas estão dispo-níveis para os diferentes polos.

516508

Kit de ferramentas para 
manutenção de baterias (7 Pçs)

O kit incluí:
4611: Removedor de baterias.
4612: Limpador de polo de baterias.
4613: Alicate de baterias.
4614: Chave para terminais de baterias.
4615: Chave para terminais de baterias de cabo longo.
4616: Chave 10mm para terminais de baterias.
4617: Bucha para limpeza geral de baterias.

4620

Ferramenta para 
transportar bateria

• Utilizada para levantar ou po-
sicionar a bateria no momento da 
instalação. Aplicavél na maioria 
das baterias disponíveis no mer-
cado.
• Desenvolvida para transferir a 
força de levantamento para uma 
forma segura de movimentar a 
bateria, dentes nas garras ofer-
ecem uma aderência segura.
• Correia de vinil resistente ao 
ácido de baterias e não con-
dutora de eletricidade.

4619

Testador de fluido de bateria

• Mostra a gravidade específica 
da bateria em escalas de 1.100 
a 1.300.
• O termômetro indica o que se 
deve ser mergulhado ou não. 
• A ponta do leitor garante uma 
leitura precisa da gravidade 
para cada célula da bateria. 
• A ponta flexível oferece 
acesso às baterias sem a 
necessidade de removê-las do 
veículo.

NOVONOVONOVO
3180 3181 3182

• Grampos de cobre para serviços pesados
• Capacidade de 100 Ampére
• Faixa de 0 - 16 Volts
• Interruptor de segurança (impede de arco)
• Caixa robusta de aço ventilados cromada
• Funciona em ambas as baterias de 6V e 12V
• Isoladores cerâmicos
• Determina estado de carga, partida e estado 
de carga
• Determina bom/mau estado de bateria
• Exibição extra grande com zero de ajuste
 

Testador de bateria 100 Amp

• Capacidade de 130 Ampére
• Resultados precisos devido a sua escala 
intuitiva
• Faixa de 0 - 16 Volts
• Interruptor de segurança
• Caixa robusta de aço ventilados cromada
• Funciona em baterias de 6V e 12V
• Design ergonômico
• Isoladores cerâmicos
• Determina estado de carga, partida e 
estado de carga
• Determina bom/mau estado de bateria
• Exibição extra grande com zero de ajuste
 

Testador de bateria digital 
130 Amp

Testador de bateria 130 Amp

• Display de fácil leitura 
• Confortável e ergonômica
• Display digital
• Testa regulador de tensão do 
Alternador   
• Faixa de medição 0 - 16 Volts
• Determina bom/mau estado de bateria
• Exibição extra grande com zero de 
ajuste
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Medidor de fluido de freio

Verifique o estado do fluído de freio em menos de um minuto!
A água pode entrar no sistema de freio por furos 
microscópicos. Uma vez dentro, pode causar corrosão nos 
componentes do sistema de frenagem, pode vaporizar sob 
condições de calor elevado ou situações de frenagens 
bruscas. A água pode provocar situações perigosas afetando 
a capacidade de frenagem segura do seu cliente!
O Item 3890 pode diagnosticar um sistema de freio em menos 
de um minuto. Ele ferve uma pequena amostra de fluído de 
freio no reservatório para testar o nível de contaminação por 
água.
• Alimentado pela bateria do veículo; não funcionará se 
conectado à polaridade errada.
• A tela o levará rapidamente através dos testes.
• Você vai encontrar o mínimo de ebulição (vaporização) 
juntamente com mínimo dos níveis recomendados para vários 
tipos de fluído de freio.
• Funciona em fluidos DOT 3 , DOT 4 e DOT 5.1.
• Sem fitas ou outros meios de teste que consomem insumos, 
compre esta ferramenta e teste todos os veículos que vêm até 
sua loja sem qualquer prejuizo.

Especificações:
Precisão a 100 ° - 180 °C ou 212 ° -356 °F ou 1 % típico, 
3% máx.
Precisão acima de 180 °C ou 356 °F ... 3% típica, 5% máx.
Teste de Tempo: 15-60 segundos.
Faixa de Temperatura de Operação 0° -  50°C ou 
32 ° - 122 °F.

389035N

Funil com bico metálico flexível

O acesso ao óleo de transmissões, fluídos de refrigeração, 
entre outros, estão localizados em áreas de difícil acesso. 
Este funil de alumínio de 140mm diâmetro de possuí uma tela 
para reter partículas grandes e uma 
mangueira de alumínio flexível 
de 630mm de comprimento, foi 
projetado para alcançar locais 
de difícil acesso.

4848

Chave para troca de filtro

Adequado para filtros que variam de 73 a 111mm (2-1/2 "a 
4-3/8") de diâmetro.
Contém uma fita de 25mm de largura em aço inoxidável para 
aperto positivo no filtro. 
Dispositivo giratório para facilitar a rotação da chave em áreas 
de difícil alcance.

4565: Chave para troca de filtros aplicavél em filtros de 
diâmetros 64 a 80mm (2-1/2" - 3-1/8").
4566: Chave para troca de filtros aplicavél em filtros de 
diâmetros 80 a 95mm (3-1/8" - 3-3/4").
4567: Chave para troca de filtros aplicavél em filtros de 
diâmetros 95 a 111mm (3-3/4" - 4-3/8").

Sacador de filtro para veículos pesados

Esta chave de filtro faz com que o trabalho de remoção de 
filtros seja quase nenhum. 
Com um design universal para filtros de até 6" (152mm), ele é 
aplicavél para a maioria dos veículos. A rigída cinta em nylon 
com 50mm de largura prende firmemente o cartucho. 
Na realidade, quanto mais força aplicada, 
mais apertado ele fica.
• Permissível o acomplamento 
de uma catraca 3/8".

7062A

5097
Tanque de transferencia de oleo
Tanque de transferencia ou armazenamento de oleo de perfil 
baixo. Possui uma bomba pneumatica para facilitar a retirada 
do oleo. Com apenas 19 de altura, permite a movimentação em 
baixo dos carros sem a necessidade de macaco. Cabo re-
movivel para facilitar o armazenamento. Capacidade de arma-
zenamento: 56 litros

NOVO
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4568
Sacador de filtro universal de 3 pernas
• Aplicado em filtros que variam de 2-1/2 "a 5-1/4" (65mm a 
135mm) de diâmetro.
• Para manusear a ferramenta, utilize uma chave catraca de 
1/2", uma chave boca ou soquete de 13/16" na porca.
• As pernas estriadas fornecem uma melhor aderência.

7317A

Kit de ferramentas para 
desmontagem do disco de freio

Ferramenta para pressionar o êmbolo 
da pinça de freio no disco traseiro de 
veículos em que o freio de esta-
cionamento, tem acionamento direto 
nas pastilha. Elevorado para veiculos 
da GM, Ford e a marioria dos impor-
tados.

7488A35N
Kit de teste de pressão de freio
• Jogo completo com acessórios e medidores de pressão para testes em freios ABS e 
convencionais da Chrysler, Ford, GM, Jeep, veículos importados, entre outros.

O jogo contém:
2 medidores de 0 - 3000 PSI.
16 adaptadores.
2 adaptadores para ABS Bosch.
1 adaptador Teves/Delco Powermaster III.
1 adaptador Ford (Teves).
1 cotovelo de montagem de 90º.
1 cotovelo de montagem de 45º.
Sangrador, maleta organizadora. 
e manual de instruções.

7486: Medidor Assembly, 
0-3000 PSI (apenas 1).

Ferramenta para sangrar e 
armazenar fluído de freio
• Pode ser utilizada para sangrar fluído 
de freio assim como remover uma 
variedade de fluídos dos veículos, 
inclusive fluído anticongelante, óleo, 
óleo da transmissão, lubrificante de 
engrenagens, etc.
• Mangueiras com engate rápido e 
válvula com esfera anti-retorno para 
prevenir o vazamento.
• Equipada com uma válvula de alívio 
para prevenir excesso de pressão.

810035N: Opera por ar comprimido ou 
bomba manual. Completo. Com 
mangueira de sangrar fluído de freio, 
mangueira de evacuação e dois tubos 
de aspiração (6mm e 7mm). 
Reservatório com capacidade para 
10 litros.
810135N: Opera com ar comprimido. 
Completo. Com mangueira de sangrar 
fluído de freio e mangueira de 
evacuação. Reservatório com 
capacidade para 6 litros.

810035N 810135N

698035N
Extrator do tambor de freio e rotor
• Garras grandes para componentes como tambores de freios, 
rotores, rodas motrizes, engrenagens, volantes e polias.
• Um pessoa pode facilmente posicionar a ferramenta e 
utilizá-la para extrair mesmo quando o acesso é dificil.
• Largura máxima alcançada 320mm e altura das garras 127 mm.
• 7 toneladas de força pesando menos de 4,5 kg.
• Pode ser utilizado com ferramentas suspensas para reduzir o tempo e a fadiga.

Kit chave magnética 
para remoção do parafuso 
de drenagem do óleo

5961

Possuir a ferramenta 
correta para este tipo 
de serviço garante 
eficiência e agilidade. 
O design desta ferra-
menta garante segu-
rança ao mecânico, 
pois possibilita que 
fique longe do óleo 
quente durante a 
execução do serviço. 
KIT inclui padrões de 
parafuso, de perfil 
baixo, sextava interno 
(17mm) e sexava de 
¼”. As pontas, podem 
ser utilizadas em 
qualquer chave 
padrão ¼”.

Chave magnética para remoção do 
parafuso de drenagem do óleo

• Remova o parafuso de drenagem 
de óleo sem tocar nele ou no óleo 
quente.
• Sem contato com o parafuso.
• Sem contato com o óleo quente nas 
mãos.
• Sem derrubar o parafuso no óleo 
quente.
• Sem luvas encharcadas de óleo.
• Apenas com conexões magnéticas.

UTILIZAÇÃO DA CHAVE 
MAGNÉTICA
1. Solte até afrouxar o parafuso de 
drenagem com uma chave 
específica.
2. Encaixe a Chave Magnética 
no parafuso de drenagem.
3. Gire o cabo para remover o 
parafuso.
4. Retire a chave do fluxo de óleo.
5. O parafuso de drenagem estará 
automaticamente 
preso na ponta da chave mágnetica.

5911 NOVO
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Testador de umidade do 
fluido de freio 

• Testador que determina a qualidade do 
fluído de freio.
• Incluso bateria de 1,5V AAA.
1. Retire a tampa do reservatório de fluído 
de freio.
2. Retire a tampa da sonda do testador de 
fluído de freio.
3. Pressione o botão de energia em cima 
do testador. O LED verde acenderá.
4. Mergulhe todo o comprimento das 
sondas de metal no fluído de freio.
5. Depois de um segundo, combine as 
cores dos LEDs com cartela de cores para
 determinar a qualidade do fluído de freio.

459835N

Kit de retenção de vazamento 
de fluído de freio
• Pare os vazamentos de fluído e evite a 
contaminação durante o serviço.
• Kit de vedações de todos os tipos de 
borracha e linhas de aço encontrados nos 
sistemas de combustível, freios, AC, 
sistema de direção hidráulica e 
transmissão.
• Incluí dois banjos acomodáveis tipo 
bujão, dois bujões de linha de aço, seis 
bujões de linha, uma ferramenta para 
desconectar linha e uma ferramenta de 
longo alcance para mangueiras de difícil 
acesso.

670335N

Alicate para remoção do 
pistão do freio
Alicate especialmente desenhado para 
permitir a remoção dos pistões do freio 
durante o serviço ou recuperação. Os 
alicates simplesmente apertam no diâ-
metro interno dos pistões que lhe per-
mite ser puxado para fora da carcaça. 
Aplicados em pistões de 15,8 a 57mm de 
diâmetro.

4799

Medidor de pastilha de freio

• O Medidor de pastilha de freio 6595 permite uma medição precisa das pastilhas de 
freio para determinar a vida restante.
• O design único permite, na maioria dos casos, a medição no veículo sem a remoção 
de todos os componentes (conjunto da roda ou pinça de freio).
• Informações rápidas sobre a condição do freio via escala de código de cores.

659635N

Bomba de vácuo para: Sangria em freio,teste de vácuo e troca de fluídos.

Essa ferramenta permite o sangramento do freio através da geração de vácuo de 
forma rápida e eficiente. O vedador universal prende firmemente o parafuso 
de sangria do veículo. Acople ao ar comprimido e utilize o gatilho rápido para 
controlar o vácuo e fazer a sucção do ar sem usar as mãos, apenas 
acionando o gatilho. Tamanho compacto e 500ml de capacidade. 

810435N

Medição
Referência

Rápida de Cor
Condição da

Pastilha de Freio

8 mm ou mais

3 a 8 mm

0 a 3 mm

Verde

Amarelo

Vermelho

Troca não necessária

Troca em breve

Troca recomendável

Conjunto com a bomba incluída, são acessórios 
essenciais para um homem sozinho sangrar o freio, 
testar e diagnosticar em vácuo e pressão os sistemas 
relacionados ao motor.Com este kit, somente uma 
pessoa pode sangrar freios e sistemas hidráulicos de 
embreagem automotivos com rapidez e sem sujeira. 
Além disso, também pode obter respostas de problemas 
de diagnóstico e mecânico.

Bomba a Vacuo Manual

7559A NOVO
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570235N
Desmontador de pneus manual

O 5702 OTC posicionador de talão de pneus auxilia a montagem de pneus para agilidade e 
praticidade do serviço.
• A válvula de descarga no estilo gatilho permite o controle do fluxo de ar ideal, permitindo que ambas 
as mãos segurem firmemente o conjunto do tanque/válvula, algo crítico para o uso eficaz e seguro.
• Bocal projetado exclusivamente para reduzir significativamente o impacto de retorno e contém furos 
de descarga estrategicamente colocados para a inflação ideal de uma ampla gama de tamanhos e 
diâmetros de rodas.
• O design em linha permite uma distância confortável do pneu e roda na realização do trabalho.
• Tanque de 2 litros aprovado conforme norma internacional ASME com válvula de entrada, medidor 
de pressão e válvula de segurança de alívio de pressão.

5733

Alicate trava a borda do pneu para auxiliar a 
montagem e desmontagem
O alicate trava o talão do pneu para auxiliar a montagem e 
desmontagem de pneus de caminhões e pneus agrícolas.
• Projetado para fixação universal rápida e fácil.
• Cabeça revestida de borracha ultra resistente para proteger 
o acabamento da roda.

Martelo de cabo indestrutível para serviços em pneus

• Cabo Indestrutível - nunca precisará ser substituido!
• Cabo ergonômico de borracha reforçada com barras de aço 
resistentes à quebra e ótima absorção de impactos e 
vibrações.
• Cabeça forjada em temperada por indução para uma longa 
duração, contém placas de aço de bloqueio que são 
especialmente fixadas para assegurar que a cabeça nunca 
solte do cabo.
• Use o gancho superior como um basculante da roda. O 
gancho final da marreta para arrastar os pneus para a 
posição. 
• A face superior da cunha possui canais em forma convexa 
para ajudar a impulsionar pneus lubrificados no talão.

5789ID-520: Peso da Cabeça: 2Kg, 
Comprimento da haste 500mm.
5789ID-1032: Peso da Cabeça: 4Kg, 
Comprimento da haste 800mm.

4751

Medidor de pressão de pneu e profundidade de canal

• Este medidor 3-em-1 irá medir a pressão dos pneus, a mais 
baixa pressão e a profundidade do canal. Tudo em um único 
medidor!
• Estojo robusto e resistente para manter a durabilidade.

5789ID-520

5789ID-1032

5731

Alicate trava a borda do pneu para auxiliar a 
montagem e desmontagem
• Previne que o pneu escorregue durante a montagem da 
parte superior do talão.
• Projetado para fixação universal rápida e fácil.
• Cabeça revestida de borracha resistente para proteger o 
acabamento da roda.
• Previne que o pneu entre em contato com sensores caros 
como TPM.

4770

Chave com ponta colher com 13" de comprimento
Esta chave com ponta abaulada, tem 330mm de comprimento 
é extremamente forte, mas confortável para se adptar ao uso 
e formato das mãos. 
A cabeça arredondada impede a perfuração do tubo.

Gustavo Bicesto
Realce
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Luvas de couro sintético e Lycra na ponta dos dedos

Luva lavável de couro sintético com estofamento, garante 
conforto e uma aderência segura.
• Possui material de poliéster e lycra em torno dos dedos 
oferecendo uma cobertura leve e durável que se ajusta 
de forma confortável.
• Possuí um material diferenciado na ponta do dedo indicador 
para possibilitar a utilização de telas TouchScreen sem a 
necessidade de remoção da luva.
• Almofadas de PVC ajudam a proteger 
as juntas contra lesões.
• Parte traseira da luva em poliéster incluindo áreas com 
pontos de ventilição.

Conjunto Universal de pontas para 
reparo de terminais/conectores

• Economize tempo e dinheiro. Repare ou 
reconstrua chicotes sem ter que pedir 
toda a substituição para a montadora.
• Funciona na maioria dos conectores e 
terminais das montadoras. Insira a 
ferramenta de liberação apropriada para 
pressionar a trava e remover os fios do 
conector individualmente para a 
manutenção ou substituição.

O kit incluí:
7737: Liberação de placas laterais de 
computador e módulo. Cada extremidade 
da ferramenta funciona em diferentes 
configurações de terminais de conectores. 
Funciona em vários modelos nacionais e 
importados.
7738: Liberação de sensores de clima: 
Chuva, acendedores de faróis, etc. 
Funciona em vários modelos nacionais e 
importados.
7740: Liberação de terminais Micro-Style. 
Funciona em vários modelos nacionais e 
importados.
7741: Especificamente projetado para 
liberar os terminais do computadores de 
ID em vários modelos nacionais e 
importados.
7742: Liberação universal projetado para 
funcionar em vários modelos nacionais e 
importados.
7743: Libera terminais de conectores e 
chicotes de vários modelos nacionais e 
importados, incluindo injetor e 
temporizador de partida a frio, água , 
oxigênio, vácuo e sensores de 
temperatura do ar.

4461

Alinhador e limpador do bico pulverizador do para-brisa

• Faz um trabalho rápido ao limpar obstruções do bico pulverizador do párabrisa.
• Perfura facilmente a corrosão e remove o bloqueio.
• O tambor é serrilhado para maior aderência e controle.
• Tampas com roscas mantém as agulhas cobertas quando não estiverem em uso. 
O clipe de bolso mantém a ferramenta sempre à facil acesso.

4658

Lâmpadas Automotivas com LED UV no topo

AC / DC recarregável.
• Bateria Li-Ion.
• Base magnética.
• LEDs brilhantes  - Vida de 50.000 horas.  
• Ângulo ajustável 60°.
• Corpo com textura antiderrapante.
• Resistente ao impacto e à água.

555035N: Espectro solar. LED de 10W. Com luz com UV no topo.
555135N: Espectro solar. LED de 9W. Funcionamento com luz LED de 3W no topo.
555235N: Espectro 30+4 30 Pc. Funcionamento LED Luz com 4 Pc. Luz LED no topo.

Chave Manual de Impacto 1/2"

• Afrouxa parafusos e porcas difíceis de soltar.
• Punho projetado exclusivamente para impossibilitar o martelo de bater na mão dur-
ante utilização.
• Chave com cabeçote para Bits 3/8 (N.4608) e  1/2" (N.4607) e Bits 5/16" hexagonais 
com Phillips e fenda.
• Incluí oito bits de chave de fenda e Philips:
No. 2 - Bit Phillips 35mm comp. com hexagonal 5/16.
No. 2 - Bit Phillips 80mm de comp. com hexagonal 5/16. 
No. 3 - Bit Phillips 35mm de comp. com hexagonal 5/16. 
No. 3 - Bit Phillips 80mm de comp. com hexagonal 5/16.
No. 4 - Bit Fenda 35mm de comp. com hexagonal 5/16. 
No. 4 - Bit Fenda 80mm de comp. com hexagonal 5/16. 
No. 5 - Bit Fenda 35mm de comp. com hexagonal 5/16. 
No. 5 - Bit Fenda 80mm de comp. com hexagonal 5/16.

4607: Chave Manual de Impacto 1/2. 
4608: Chave Manual de Impacto 3/8.

4607

555035N555135N 555235N

5801SGLV-M: Média
5801SGLV-L: Grande
5801SGLV-XL: Extra 
Grande
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Torquímetro de clique
Estes torquímetros de precisão fazem um clique alto quando você atingiu o ajuste de torque.
Eles apresentam cabeças tipo catraca, construção toda em metal, marcações permanentemente 
de escalas e manopla de borracha confortáveis que lhe permite agarrar firmemente a chave para 
aplicar o torque com a mão direita ou esquerda.
• Incluí estojo de plástico de alta resistência.

737535N: Torquímetro de clique 3/8" (17 - 85Nm) 
• Encaixe de 3/8". Comprimento de 380mm.

8260

Jogo de remoção de 
mangueira (6 peças)

• Consiste em seis chaves sendo 
3 delas com 250mm de 
comprimento e as outras com 
380mm de comprimento.
• Feitas de aço com tratamento 
térmico e cromadas, possuí 
variados formatos de ponta para 
diversas aplicações.
• Cabo com design ergonômico 
que se encaixa perfeitamente nas 
mãos e permite facil utilização.
• Também podem ser utilizadas 
em mangueiras superiores e 
inferiores de radiadores, 
lavadoras, juntas e outros itens.
• Embaladas em bandejas 
moldadas que podem ser 
armazenadas em gavetas.

737735N

4554
Relógio para medir 
torque ângulo
Muito utilizado para 
motores de modelos 
antigos que utilizavam 
fixadores com toque 
ângulo. Esta ferramenta 
mede os ângulos de 
rotação após pré-torque.
• A escala de 360° é 
marcada em intervalos de 
2° e intervalos de 10° e 30 
°; facilmente zerado para a 
próxima aplicação ao girar 
a estrutura da ferramenta.
• Encaixes de 1/2" macho e 
fêmea.

4783
Ferramenta magnética 
para componentes 
metálicos
A haste flexível de 630mm de 
comprimento permite que a 
ferramenta alcance áreas 
difíceis e agarre objetos 
magneticamente ou com o 
uso da garra retrátil.

8262
Chaves curtas e jogo de 
ganchos (4 peças)
• Consiste em quatro ferramentas 
de 165mm.
• Ferramentas resistêntes feitas 
em aço inoxidável (cabo e ponta), 
com vários formatos de ponta 
desenvolvidos para marcar, 
remover o-rings, acessar anéis 
de pressão e outras aplicações 
diversas.
• Cabo com design ergonômico 
que se encaixa perfeitamente nas 
mãos e permite um fácil 
utilização da ferramenta.
• Ferramenta multiuso, alinhador 
de furos, limpa/remove o-rings, 
vedação do eixo, vedação contra 
poeira do garfo de motos.
• Embaladas em bandejas 
moldadas que podem ser 
armazenadas em gavetas.

737535N

737935N

5900A35N

Maleta: Master Torx 52 peças, 
conjunto de 4 diferentes tipos
52 peças de encaixe 
profissional, situadas numa 
caixa moldada a sopro que 
abrange as versões mais 
populares dos fixadores 
especiais  Torx® em todos 
os tamanhos populares.
• Estilos disponíveis: 
Soquete Torx® Sockets 
Bit, Torx® Plus Bits 
Sockets, inviolável Torx® 
Bits e Torx® para 
parafusos externos.
• Feito em aço S2 para 
atender ou exceder as 
especificações de torque.
• Todos os soquetes e bits 
são projetados com 20% a 
mais de material para 
maior resistência e tempo 
de vida prolongado.

• Consiste em quatro ferramentas de 165mm.
• Ferramentas resistentes feitas em aço inoxidável 
(cabo e ponta), com vários formatos de ponta 
desenvolvidos para marcar, remover o-rings, acessar 
aneis de pressão e outras aplicações diversas.
• Cabo com design ergonômico que se encaixa 
perfeitamente nas mãos e permite um fácil uso da 
ferramenta.
• Ferramenta multiuso, alinhador de furos, limpa/
remove o-rings, vedação do eixo, vedação contra 
poeira do garfo de motos.
• Embalados em bandejas moldadas que podem ser 
armazenadas em gavetas.

8263

Chaves curtas e jogo de ganchos (4 peças)

Chaves longas, curtas e jogo 
de ganchos (14 peças)

• Combinação dos jogos 8260, 8262 e 
8263.
• Embalados em bandejas moldadas 
que podem ser  armazenadas em 
gavetas.
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Pode ser usado com confiança em todas as 
aplicações automotivas e industriais.
• Lê ambas medidas:  Inglesa e métrica.
• A chave pode ser utilizada em qualquer ponto, 
sem afetar a precisão.
• A memória ou o ponteiro de acompanhamento 
podem ser utilizados para indicar o torque 
máximo alcançado.
• Precisão de +/- 4% no sentido horário ou anti-
horário.
• Faixa de Torque de 0-150 kgf (0-17 N-m).
• Encaixe 3/8", 250mm de comprimento.
• Incluí um estojo de plástico ultra resistente 
para armazenamento.

Conjunto de espelhos ajustáveis
• Alças telescópicas de 165 a 635mm. 
• Cabeças giratórias permitem o acesso a áreas restritas.
• Espelho giratório retangular grande de 50 x 88mm ligado a um cabo telescópico. 
• Espelho pequeno de 31mm de diâ-metro.
• Espelhos menores com base magnética intercambiável.
• Os imãs possuem capacidade de segurar até 3 Kg.

• Permite acesso a abraçadeiras 
localizadas em areas de difícil acesso.
• O alicate tem um mecanismo de trava 
que mantém a abraçadeira aberta, o que 
torna a instalação/remoção da abraça-
deira muito mais fácil.
• Cabo flexível de 600mm de compri-
mento para aplicações também na linha 
pesada.
• Sistema de mola para manter o alicate 
sempre no estado aberto.

4525

738035N

4650

No. Faixa 
de Torque Graduações Encaixe Compr.

7380 0-150 in. lbs
(0 - 17 N.m)

4 in. lbs 3/8¨ 10¨

5945
Kit de ferramentas para liberar Air Bag
Usado para remover o módulo do 
airbag do volante. Funciona na 
maioria dos veiculos GM, Ford e 
Mercedes Benz entre outros.

Torquímetro de relógio com 
ponteiro de arreste

Alicate de remoção para 
mangueiras flexíveis

6508
Conjunto Master para desconexões
Kit Contem:
• 3/8", 1/2", 5/8", e 3/4" Ferramentas de disconecção para AC.
• 3/8" e 1/2" Ferramentas de disconecção para linhas de combustiveis.
• 5/8" Ferramentas de disconecção para mangeiras do aquecedor.
• 5/16" e 3/8" Ferramentas de disconecção para linha de combustivel GM e 
Chrysler/Fiat
Ferramentas de desconexão para: 
• Linha de oleo da Transmissao para veículos da Ford e GM.
• Linhas de combustivel Veiculos Ford Ranger 1990-1994.
• Linha de resfriadores de oleo
• Liberacao da embreagem para caminhoes da Ford.
• Desconecção de todas linhas de combustivel da Chrysler.
• Desconecção de mangueiras de aquecimento para veiculos GM.
• Desconeccao das linhas de combustiveis da Ford e GM.
• Desconeccao tipo tesoura para linhas de combustiveis: 5/16", 3/8", e 1/2".
• Ferramentas de desconecção para todas linhas de ar condicionado da Toyota.

3598
Boroscopio de Fibra otica com led

Ultra Fino com 6,3mm  de diametro 
permite a inspecao de locais apertados 
e de dificil acesso. Possui uma luz de 
led e cabo flexível que permite ser 
moldado em diversas formas para 
atender qualquer aplicação.

Ferramentas Automotivas

NOVO

NOVO
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Kit e ferramentas para aparar/recortar
6950

Jogo de chaves L Hex
Ponta Esfera 1/16" a 3/8" (10 pçs)
O jogo contém um modelo de cada 
uma das ferramentas a seguir:

6642

Inclui 11 ferramentas projetadas especialmente para remover 
assoalhos, painéis, presilhas, molduras, forros, coberturas, cortar 
fitas e muito mais...
As ferramentas são construídas de nylon durável, resistente ao 
impacto e não irá danificar superfícies metálicas e não-metálicas.No.

6950-1
6950-2
6950-3
6950-4
6950-5
6950-6
6950-7
6950-8
6950-9
6950-10

Tamanho
1/16¨
5/64¨
3/32¨
1/8¨
5/32¨
3/16¨
7/32¨
1/4¨
5/16¨
3/8¨

4782
Cabo de aço para puxar objetos
Esta ferramenta contém um cabo 450mm com um gancho "T" 
em sua extremidade e malha de arame na outra. 
Ao inserir o cabo através de áreas de difícil acesso como, um 
quadro de bicicleta, fios ou conectores podem ser conectado à 
objetos a serem puxados dessa maneira.

6952

Jogo de chaves L Hex 
Ponta Esfera 1.5mm a 10mm (10 pçs)
O jogo contém um modelo de cada uma 
das ferramentas a seguir:
No.
6952-1
6952-2
6952-3
6952-4
6952-5
6952-6
6952-7
6952-8
6952-9
6952-10

Tamanho
1,5mm
2mm
2,5mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
10mm

6954

Jogo de chaves TORX "L"  T8 a T50 
(10 pçs)
O jogo contém um modelo de cada 
uma das ferramentas a seguir:
No.
6950-1
6950-2
6950-3
6950-4
6950-5
6950-6
6950-7
6950-8
6950-9
6950-10

Tamanho
1/16¨
5/64¨
3/32¨
1/8¨
5/32¨
3/16¨
7/32¨
1/4¨
5/16¨
3/8¨

6956

Jogo de Chaves 
TORX PLUS "L"  T8 a TP50 (10 pçs)
O jogo contém um modelo de cada uma 
das ferramentas a seguir:
No.
6956-1
6956-2
6956-3
6956-4
6956-5
6956-6
6956-7
6956-8
6956-9
6956-10

Tamanho
TP8
TP10
TP15
TP20
TP25
TP27
TP30
TP40
TP45
TP50

6958

Jogo de chaves TORX TAMPER 
RESISTANT Tipo 'L"  TT8 a TT50 
(10 pçs)
O jogo contém um modelo de cada uma 
das ferramentas a seguir:
No.
6958-1
6958-2
6958-3
6958-4
6958-5
6958-6
6958-7
6958-8
6958-9
6958-10

Tamanho
TT8
TT10
TT15
TT20
TT25
TT27
TT30
TT40
TT45
TT50

4449

Normalmente utilizado para segurar o vidro das portas no 
momento do reparo da maquina do vidro, evitando uso de 
ferramentas que possam danificar o vidro ou filme, sendo uma 
ferramenta apropriada para este serviço. Possui bomba 
manual para inflar e valvula para desinflar.

NOVO

Espacador para travar vidro
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6100

Jogo de soquetes TORX (10 pçs)

O jogo contém um modelo de cada 
uma das ferramentas a seguir:
No.
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112

Tamanho
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T47
T50
T55
T60

Encaixe
1/4¨
1/4¨
1/4¨
1/4¨
1/4¨
1/4¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
1/2¨

6145

Jogo de soquetes 
Tamper-Resistant TORX (7 pçs)
O jogo contém um modelo de cada 
uma das ferramentas a seguir:
No.
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926

Tamanho
TT10
TT15
TT20
TT25
TT27
TT30
TT40

Encaixe
1/4¨
1/4¨
1/4¨
1/4¨
1/4¨
1/4¨
3/8¨

6150

Jogo de soquetes externo TORX 
(7 pçs)

O jogo contém um modelo de cada uma 
das ferramentas a seguir:
No.
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157

Tamanho
E6 x 25
E7 x 25
E8 x 25
E10 x 32
E12 x 32
E14 x 32
E16 x 32

Encaixe
1/4¨
1/4¨
1/4¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨

6160

Jogo de soquetes externo Hex (7 pçs)

O jogo contém um modelo de cada 
uma das ferramentas a seguir:
No.
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167

Tamanho
1/8¨
5/32¨
3/16¨
7/32¨
1/4¨
5/16¨
3/8¨

Encaixe
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨

6170

Jogo de ferramentas Metricas Hex
(7 pçs)
O jogo contém um modelo de cada uma 
das ferramentas a seguir:
No.
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177

Tamanho
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
10mm

Encaixe
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨

6180

Jogo de ferramentas Torx Plus (9 pçs)

O jogo contém um modelo de cada uma 
das ferramentas a seguir:
No.
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6191

Tamanho
TP10
TP15
TP20
TP25
TP27
TP30
TP40
TP45
TP50

Encaixe
1/4¨
1/4¨
1/4¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨

5905

Jogo de ferramentas Tamper-Resistant TORX Plus
(11 pçs)

O jogo contém um modelo de cada uma 
das ferramentas a seguir:

No.
5905-8
5905-10
5905-15
5905-20
5905-25
5905-27
5905-30
5905-40
5905-45
5905-50
5905-55

Tamanho
8IPR
10IPR
15IPR
20IPR
25IPR
27IPR
30IPR
40IPR
45IPR
50IPR
55IPR

Encaixe
1/4¨
1/4¨
1/4¨
1/4¨
1/4¨
1/4¨
1/4¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
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OTC no mundo todo ...

OTC no mundo todo ...

... provendo aos clientes um grande 
portfolio de ferramentas especiais, 
ferramentas patentenadas, serviços e 
equipamentos. Nosso obejtivo é 
adicionar valor, tanto em um simples 
reparo até nos mais complexos. 
Nossos clientes podem resolver 
problemas de forma mais rápida se 
comparado aos que utiliza as linhas de 
ferramentas comuns do mercado. Com 
OTC você  poderá aumentar a 
produtividade de seus técnicos e 
também aumentar a lucratividade de 
sua oficina.

Planta Central em Campinas / América Latina. 

Planta de Owatonna / Estados Unidos. 



Robert Bosch Limitada
Avenida Horst Frederico João Heer, 1945

Indaiatuba/SP

13348-758

www.otctools.com
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