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A escolha de uma ferramenta adequada pode influenciar 
decisivamente a qualidade e duração de um serviço de reparação, 
sendo por isso um dos fatores que determina a rentabilidade de 
uma oficina
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO

Com a evolução tecnológica dos 
veículos, tem vindo a tornar-se 
essencial para as oficinas adqui-
rirem ferramentas que garantam 
durabilidade, boa performance e 

que proporcionem conforto para o profis-
sional que as utiliza, ao mesmo tempo que 
ajudam a agilizar os processos de reparação. 
Os serviços associados à compra, tais como: 
apoio comercial, assistência técnica, for-
mação e as garantias associadas, são fatores 
decisivos para a escolha de uma determinada 
marca. A escolha da função do produto, a 
fiabilidade, as garantias e a qualidade da 
ferramenta – principalmente a durabili-
dade, aplicabilidade, resistência e o estar 
de acordo com a intensidade de aplicação 
pretendida –, são alguns dos principais 

aspetos indicados pelos responsáveis das 
marcas que participaram neste dossier, tal 
como indica Stephen Ainslie, da FMF: “Os 
aspetos mais importantes na aquisição de 
ferramentas são a qualidade da marca e a 
experiência de outros utilizadores. As garan-
tias são importantes, mas uma garantia mais 
prolongada não significa melhor ferramenta. 
No caso das chaves de impacto, é muito 
importante ter confiança na assistência 
técnica. Existem muitas marcas que nem 
peças de reparação têm”. Pedro Sarraipa, da 
Memoderiva, evidencia “o fator evolutivo 
da ferramenta, tendo em conta a moder-
nidade e complexidade dos automóveis”. 
Carlos Coelho, da QUCAAN, é da opinião 
que as oficinas deverão sempre optar por 
uma marca de ferramentas profissional, 
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FERRAMENTAS/CHAVES DE IMPACTO

Decisivas
na reparação
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“pois apresentam níveis de durabilidade e 
performance superiores. Aliado a este fator, 
é sempre importante analisar e perceber o 
posicionamento da marca no mercado. O 
binómio qualidade/preço deve ser igual-
mente equacionado e é também importante 
perceber o status da marca em termos de 
certificação, serviço pós-venda, amplitude 
da gama e origem do produto. No que diz 
respeito às chaves de impacto, importa 
perceber que este é um produto de elevada 
rotação e que apresenta um desgaste diário, 
motivo pelo qual se verifica uma introdução 
cada vez mais constante de máquinas com 
elevada capacidade aperto/torque”. Na ótica 
de Miguel Ivo, da SNA, o primeiro passo 
para uma correta escolha da ferramenta, 
passa por uma clara perceção da sua apli-
cação: “sabendo-se qual será a aplicação, 
podemos depois definir a melhor ferramenta 
para esse trabalho. A performance da ferra-
menta pode ser exponenciada quando esta 
é corretamente selecionada”. Por fim, Para 
Catarina Gomes, da Redeinnov, “o mais 
importante é ter ferramentas que permitam 
trabalhar corretamente e sem acidentes”.  

QUESTÕES
1 – Qual ou quais são as marcas de ferra-
mentas (incluindo chaves de impacto) que 
a vossa empresa representa? No caso de 
terem várias, qual a que mais se destaca?

2 - Qual foi a mais recente novidade de 
produto introduzida (ou que irão introduzir) 
ao nível das ferramentas (incluindo chaves 
de impacto)? 

3 - Qual ou quais os produtos que mais se 
comercializam ao nível das ferramentas 
(incluindo chaves de impacto)?

4 - Que serviços estão associados à comer-
cialização das ferramentas? Como é que 
uma oficina pode aceder a esses serviços?

Wurth
Bruno Alexandre Rebelo Gonçalves 
bruno.goncalves@wurth.pt
219 157 200
www.wurth.pt

1 – A Wurth-Portugal vende, no nosso 
mercado, exclusivamente produtos do 
Grupo-Wurth, devidamente identifica-
dos com a imagem da marca. No caso 
específico da ferramenta especial Cargo, 
a Wurth apresenta um catálogo completo, 
com as mais recentes novidades lançadas 
a nível internacional pelo Grupo-Wurth.
2 – No ano passado, com o lançamento de 
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conjuntos de chaves de caixa de impacto 
de 1`2 e de 3`4, estes conjuntos consti-
tuíram um enorme sucesso de vendas, 
contribuindo assim, para reforçarmos a 
nossa posição no mercado ao nível das 
ferramentas. Adequados para todas as 
aparafusadoras a ar comprimido e elétri-
cas, estes conjuntos continuam a registar 
uma enorme procura por parte dos nossos 
clientes, quer pela inegável qualidade das 
chaves, mas também pela apresentação/
organização dos conjuntos, facilitando o 
trabalho dos nossos clientes.
3 – A gama de ferramentas detém um 
volume de faturação expressivo no âm-
bito do catálogo total disponibilizado 
pela Wurth, sendo efetivamente a linha 
de chaves de impacto que consta no top 
de vendas da gama. Em 2018 a Wurth 
atingiu um crescimento expressivo de 
vendas, contando com a inclusão de dois 
novos modelos de chaves de impacto 
Sextavado e Torx.
4 – Todos os artigos da Wurth detém uma 
apresentação geral disponível nas diversas 
plataformas desenvolvidas, para facilitar o 
acesso dos nossos clientes. Estamos,neste 
momento, a dar destaque especial à co-
municação de produtos e serviços via 
online e lojas, sendo que a rede comercial 
da Wurth continua a receber informação 
detalhada e formação técnica para poder 
corresponder às necessidades específicas 
dos nossos clientes.

Memoderiva
Pedro Sarraipa / Bruno Oliveira 
pedro@sarraipa.pt / bruno@memoderiva.pt
244 819 065
www.memoderiva.pt

1 – A Memoderiva tem como alternativa, 
no mundo da ferramenta profissional, a 
marca Fasano Tools.
2 - Durante o mês de março foi lançado 
o novo catálogo Fasano 2019 que conta 
com várias novidades, distribuídas por 
todas as secções do catálogo. Podemos 
destacar as novas chaves dinamométricas, 
os conjuntos de ferramentas isoladas, par-
ticularmente adequadas para trabalhos em 
veículos elétricos e híbridos, o novo design 

nas chaves de impacto e o lançamento da 
nova gama de chaves de impacto de 1”, 
assim como as novas bancadas especiais 
equipadas com rodas giratórias.
3 - Ao nível da ferramenta, são muitos 
os produtos procurados. Desde a chave 
de aperto, de caixa e alicates, assim como 
ferramentas mais específicas, como os kits 
de afinação, até às ferramentas pneumáti-
cas, onde destacamos as chaves de impacto 
de ½” e 1”.
4 - Para facilitar a busca da ferramenta 
certa por parte das oficinas, a Fasano 
Tools disponibiliza, em www.fasanotools.
com, uma ferramenta de busca, o Tool 
Finder, desenvolvida com elevada precisão 
e usando a informação oficial da Autodata. 
Para complementar a informação e a 
formação dos nossos clientes, possuímos 
um veículo completamente equipado com 
ferramentas Fasano Tools, que se desloca 
por todo o país.

Kroftools
Mariana Fernandes – Departamento de 
Marketing
geral@kroftools.com
253 200 250
www.kroftools.com

1 – A Kroftools é uma marca própria, só 
comercializamos a nossa marca.
2 – A nossa mais recente novidade a 
nível de chaves de impacto é o nosso 
artigo 9900-Chave Impacto 1/2’ 650NM 
Bateria 18V.
3 – Os produtos que a Kroftools mais 
comercializa são jogos de chaves de caixa; 
carrinhos de ferramentas, jogos de inje-
ção, elevadores, rolamentos, enroladores 
de ar e elétrico, macacos e a nível de 
chaves de impacto são os nossos artigos 
9200-Chave Impacto 1/2” 9200 1356NM 
e o 9216-Chave Impacto 1/2” 678NM.
4 – A Kroftools só efetua revenda. Os 
nossos serviços têm sempre que ser so-
licitados pelo cliente, não trabalhamos 
diretamente com as oficinas. Temos a 
nossa equipa técnica que monta e concede 
assistência aos elevadores e cuida também 
das garantias.

Qucaan
Carlos Coelho - Business Manager
carlos.coelho@qucaan.com
939 743 357
www.qucaan.com

1 - A marca de ferramentas profissionais 
que representamos é a Toptul.
2 - No novo catálogo da marca Toptul 
para 2019 foram introduzidas cerca de 
400 novas referências, subdivididas por 
10 gamas de produto. Relativamente a 
estas novidades, é possível destacar, dentro 
da gama alusiva às chaves de impacto, os 
seguintes produtos: a nova série «chave de 
caixa 3/8” impacto»; «chaves de impacto 
longas com manga polimérica», com uma 
capacidade três vezes superiores às gamas 
convencionais; as «chave impacto longa 
especial Mercedes-Benz» e, finalmente, 
«chave de impacto porta bits de 3/8” e 
1/2”» que visam colmatar uma grande 
lacuna existente no mercado.
3 - A Equipa Toptul Portugal destaca a 
gama de chaves de aperto, que engloba 
uma panóplia vasta de produtos diversi-
ficados. Neste contexto, é possível evi-
denciar a excelência produtiva da marca 
Toptul (100% home made), premiada 
inclusive com diversas patentes, fruto 
do seu sistema produtivo com elevados 
padrões de qualidade e controlo. Apesar 
da excelência e durabilidade da ferramenta 
Toptul, destaca-se também a capacidade 
da marca em garantir preços muito com-
petitivos para o cliente final.
4 - Na Toptul, a venda ao cliente final é 
assegurada pelos nossos parceiros, dis-
tribuídos geograficamente por todo o 
território nacional. As sinergias entre  a 
equipa Toptul e os distribuidores oficiais 
são claramente evidenciáveis, sendo que 
estes parceiros contam com todo o tipo de 
apoio por parte da nossa equipa, quer na 
fase da venda, quer no momento do pós-
-venda. Contudo, um dos pilares da marca 
assenta na proximidade com o cliente final 
e, como tal, temos sempre todo o interesse 
em rececionar todo o tipo de feedback 
que nos permite alavancar ainda mais a 
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Toptul no mercado. Paralelamente, existe 
sempre total disponibilidade para even-
tuais esclarecimentos técnicos que sejam 
necessários, ou até mesmo questões de 
aconselhamento. A experiência em torno 
da utilização da nossa ferramenta é uma 
das forças motrizes da marca e, como tal, 
mantemos um foco constante naquilo que 
são as ilações do utilizador que trabalha 
diariamente com a ferramenta Toptul. 

FMF
Stephen Ainslie - Responsável Técnico
fmf@fmf-ferramentas.com
218 610 610
www.fmf-ferramentas.com

1 - Elora (ferramenta manual e chaves de 
impacto), Milwaukee (chaves de impacto 
sem fios), Yato (ferramenta manual e 
chaves de impacto, Crescent (ferramen-
ta manual), Cleco (chaves de impacto), 
Gearwrench (ferramenta manual). Para 
a FMF, a marca com maior quota no 
mercado é a Elora, e a Milwaukee tem 
uma gama muito alargada de chaves de 
impacto sem fios.
2 - A grande novidade é precisamente a 
chave de impacto de 18 V a bateria de ¾” 
da Milwaukee com força até 2034Nm, 
com baterias de diferentes amperagens.
3 - Os produtos que mais se comercializam 
são as chaves de caixa de quadrado ¾” 
e de quadrado 1” em jogo e/ou indivi-
dualmente.
4 - Apoio comercial e técnico, incluindo 
formação, antes da venda e no pós-venda, 
nomeadamente com assistência técnica e 
garantias associadas. Também possibilita-
mos a compra online de alguns produtos/
marcas através do nosso site. Uma oficina 
pode aceder a esses serviços contactan-
do diretamente o comercial de zona, ou 
através do nosso site, email ou telefone.

Gonçalteam
Antonio Gonçalves – Diretor Geral
geral@goncalteam.pt / comercial@gon-
calteam.pt
212 251 578
www.gteam.com.pt

1 - As marcas que representamos são a 
Facom, Beta e Jonnesway. No capitulo 
das máquinas de impacto temos a Vessel, 
a Dino Paoli, e nestas últimas destacaria 
a Vessel, com canhão comprido para os 
pneus de pesados e a Dino Paoli com a 
super gama que tem, por exemplo, as 1” 
canhão curto, 3/4”em formato de pisto-
la, as chaves de todas as dimensões anti 

faísca (própria para ambientes onde existe 
perigo de explosão) e as indicadas para 
a indústria da construção (nut runners).
2 - Estamos a colocar as pistolas de im-
pacto com carro e sistema hidráulico 
(únicas no mercado), ou seja, a pistola 
tem alimentação hidráulica em vez da 
pneumática, o que confere suavidade, 
menos decibéis e maior controlo no aperto 
e desaperto, e o utilizador trabalha em 
posição confortável (maior rentabilidade).
3 - São as chaves de caixa de impacto em 
diversas medidas com encavador 1” e as 
pistolas de canhão comprido.
3 - Temos todos esses serviços disponíveis 
nos nossos armazéns de Lisboa e Porto, 
bem como com a nossa equipa de comer-
ciais. Um contacto telefónico basta para 
aceder a toda a nossa gama.
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Forch
Fran Mérida – Responsável de Portugal 
e Espanha
fran.merida@forch.es
+34 678 877 948
www.forch.pt

1 – A FÖRCH, com máximo binário 
(sistema de martelos forjados de impacto 
de alta qualidade). A mais vendida é a 
Pistola de Impacto de Alta Qualidade 
1” FÖRCH (ver fotografia 1), junto com 
o enrolador com mangueira de Grande 
Caudal para poder fornecer o caudal ne-
cessário de trabalho.
2 – Pistola 3/4” FÖRCH Compacta 2000 
Nm, as vantagens desta ferramenta são: 
o seu reduzido tamanho, alto binário de 
trabalho 1.100Nm e que se pode utilizar 
com a mão direita e esquerda, já que o bo-
tão regulador pode-se mudar de posição.
3 – Comercializamos todo tipo de ferra-
mentas especial para oficinas de reparação 
de veículos.
4 – O nosso principal valor é o que 
proporciona a marca FÖRCH, graças à 
qualidade profissional, formação da nossa 
rede de vendas profissional, assistência 
técnica, garantia de um ano e promoções 
adaptadas à necessidade do cliente durante 
todo o ano. O nosso canal de venda é 
através da nossa rede.

Lusilectra
Bruno Fernandes – Coordenador, Marketing 
e Comunicação
bruno.fernandes@lusilectra.pt
226 198 750
www.lusilectra.pt

1 – Comercializamos a Jonnesway.

2 - A Lusilectra apostou na introdução 
de diversos kits de ferramentas especiais 
para trabalhos específicos, dos quais des-
tacamos a área dos motores, caixas de 
velocidade e/ou diferenciais. Estes kits 
estão organizados por marca e modelo 
automóvel e representam um significativo 
melhoramento técnico. Apresentaremos 
também como novidade as composições 
de ferramentas para operações em vários 
tipos de áreas económicas, como por 
exemplo, as composições específicas para 
viaturas elétricas. Não podendo deixar 
de salientar a nossa extensa gama de fer-
ramentas, nomeadamente as chaves de 
impacto.
3 - Na área das ferramentas para veículos 
pesados, a máquina de impacto que mais 
se destaca é a JAI-1138L de veio longo. 
Relativamente às chaves de impacto, as 
que mais se comercializam pertencem à 
família de 1/2 e 1’’ polegada, para as quais 
disponibilizamos chaves de caixas até ao 
tamanho 120.
4 – A Lusilectra criou, para as ferramentas 
Jonnesway, um serviço pós-venda que 
permite prolongar a vida útil de mui-
tas ferramentas, especialmente na área 
das ferramentas pneumáticas. Para tal, 
possuímos kits de reparação, peças de 
substituição e pessoal qualificado.

Berner
João Correia – Head of Marketing
comercial@berner.pt
800 204 493
www.berner.pt

1 – As ferramentas que comercializamos 
são marca Berner.
2 – Introduzimos, no mês de abril, uma 
pistola de ar quente a bateria de 18V. 
3 – Por norma, são os conjuntos ou os 
packs de ferramenta que mais se comercia-
lizam. Também as pistolas pneumáticas e 
a bateria são bastante requisitadas.
4 – Temos quatro canais de contacto com 
o cliente. Uma vasta rede de comercias 
de Norte a Sul (incluindo ilhas), mas 
também temos três lojas físicas (Lisboa, 
Porto e Algarve), um serviço de call center 
e ainda uma loja online. Todas as nossas 

ferramentas têm garantia e prestamos um 
serviço de pós-venda, que inclui assistência 
técnica e aconselhamento. 

Civiparts
Carlos Feliciano – Diretor Comercial
civiparts@civiparts.com
218 612 000
www.civiparts.com

1 – CP-Chicago Pneumatic / KS Tools 
/ Omega.
2 - A mais recente novidade é a represen-
tação da marca CP-Chicago Pneumatic 
no mercado, que é uma excelente marca 
e que tem uma gama muito completa, 
especialmente ao nível das chaves de im-
pacto e onde se incluem versões para os 
veículos pesados.
3 - Nos pesados, a chave de impacto de 
1” é a mais procurada. As ferramentas 
avulso de reposição são também bastante 
procuradas.
4 – A comercialização de ferramentas tem 
sempre associada a formação e assistência 
técnica. Quando solicitado, a rede de Lojas 
da Civiparts coordenará as necessárias 
intervenções.

Cometil
José Menezes Gonçalves
geral@cometil.pt
219 379 550
www.cometil.pt

1 – Somos representantes do fabricante 
de ferramentas alemão Hazet (Portugal 
e Espanha). Em situações pontuais, 
dependendo dos requisitos específicos 
dos nossos clientes, e para termos ainda 
melhor cobertura de gama, comercializa-
mos também outras marcas amplamente 
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reconhecidas no mercado.
2 - A Hazet dispõe de mais de 5500 re-
ferências, desenvolvidas ao longo dos 
seus mais de 150 anos de história, que 
contemplam também soluções desen-
volvidas especificamente para o setor de 
veículos automóveis pesados. Escolhendo 
três produtos recentes, temos a (H4969-
612) ferramenta de extração de ligadores 
rápidos de ar comprimido para tubos com 
diâmetro de 6, 8, 10 e 12 mm, evitando 
danos nos tubos, (H4972-1/3) auxiliar de 
elevação compacto que permite realizar 
em segurança, a desmontagem/montagem 
de cubos de roda e de pinças de travão 
de camiões, autocarros e reboques, e a 
(H4937-1/4) ferramenta de desmontagem 
de rodas duplas.
3 - As soluções Hazet de carros com sorti-
do de ferramentas têm bastante procura, 
até porque existem kits desenvolvidos de 
acordo com os requisitos técnicos especí-
ficos de diversos fabricantes automóveis 
(havendo até mesmo versões homologadas 
para vários fabricantes automóveis). A 
nível de chaves de impacto, temos veri-
ficado um grande interesse nas soluções 
compactas (quer de martelo simples, quer 
de duplo martelo), e uma procura cres-
cente nas soluções elétricas (sem fios), que 
permitem atingir os 700Nm e dispensar 
a necessidade de se ter que ter um ponto 
de alimentação de ar comprimido.
4 – Tal como as nossas outras represen-
tadas, asseguramos aos nossos clientes o 
devido acompanhamento e apoio técnico 
no desenvolvimento do seu negócio, de 
forma a melhor selecionar os equipamen-
tos e ferramentas, que mais se adequam 
aos serviços que pretendem prestar aos 
seus clientes, bem como a formação dos 
seus recursos humanos (área técnica e 
comportamental). Asseguramos aos nossos 
clientes a assistência pós-venda esperada 
de um representante de uma marca, em 
todas as linhas de produto por nós re-
presentadas.

Bosch
João Teixeira – Responsável pela Formação 
Bosch Ferramentas Elétricas
joao.paulo.teixeira@pt.bosch.com
936 346 006

1 – Bosch Profissional.
2 – Destacamos as aparafusadoras de im-
pacto a bateria da Bosch GDS 18V-200C, 
com encaixe quadrado de ½” exterior e a 
GDX 18 V-200 C, com um duplo sistema 
para encaixe dos acessórios, quadrado de 
½” exterior e o encaixe sextavado de ¼” 

interior. A GDX 18V-200C, permite 
trabalhar com dois tipos de acessórios 
fundamentais como as chaves de cai-
xa para aparafusadoras de impacto da 
Bosch e as pontas Impact da Bosch com 
maior elasticidade na zona de torção. A 
vantagem passa pelo profissional, poder 
na mesma ferramenta GDX 18V-200 
C, e sem perdas de binário (200 Nm), 
trabalhar com ambos os acessórios uma 
vez que a ferramenta tem os dois encai-
xes, tornando mais cómodo e prático a 
realização do trabalho, com um tamanho 
reduzido de 140 mm de comprimento. 
Um outro segmento importante para os 
profissionais passa pela iluminação, pelo 
que na nossa gama destaco as Lanternas 
de 18 V, com a lanterna GLI 18V-220 
C, que permite iluminar os espaços de 
difícil acesso uma vez que emite 2200 
Lumens com a mesma bateria de 18 volts. 
Este sistema dá para todas as ferramentas 
de 18 V da Bosch. Outra novidade é o 
sistema X-LOCK da Bosch, que per-
mite uma substituição rápida da ampla 
gama de acessórios nas rebarbadoras da 
Bosch. O sistema está implementado 
nas rebarbadoras com cabo até 1900W 
e na gama de rebarbadoras a bateria de 
18 V. No segmento de 12V, destaca-se a 
introdução da nova aparafusadora GSR 
12V-35 no mercado profissional, ideal 
para os profissionais que necessitam de 
uma ferramenta compacta, mas com um 
elevado índice de binário de aperto, neste 
caso em concreto com 35 Nm. Para o 
profissional que necessita de acessibilidade 
ou perfuração em espaços de reduzidas 
dimensões, lançámos a aparafusadora 
GSR 12V-35 FC, com prestações iguais 
à máquina de 12V e com uma série de 
acessórios de acoplação rápida. 
3 – Na área da construção, instalação, 
oficinas (chapa e pintura com as nossas 
lixadoras excêntricas), com uma gama 
completa de máquinas e acessórios.
4 – Assistência técnica rápida e eficaz, 
garantia de três anos e muito importante 
a nossa formação que é certificada pela 
DGERT, nas nossas soluções máquina/
acessório, adequados aos diferentes aos 
profissionais nas mais diversas áreas.

Bolas
Davide Mira - Gestor de produto
266 749 300
www.bolas.pt

1 – Disponibilizamos três marcas que fa-
bricam chaves de impacto:  Beta, Metabo 
e Pacole. A Beta destaca-se por ter a gama 
mais completa no mercado de ferramentas 
e acessórios, quer manuais, quer pneu-
máticos. A Metabo é a nossa marca de 
ferramentas elétricas, mas também dis-
põe de uma vasta gama de ferramentas 
pneumáticas, nomeadamente chaves de 
impacto. A Metabo é bastante conhecida 
pela sua linha de chaves de impacto a ba-
teria. A Pacole dedica-se especificamente 
ao fabrico de ferramentas pneumáticas, 
como as chaves de impacto, e tem uma 
excelente relação qualidade-preço.
2 – Em termos de ferramentas manuais 
temos várias novidades da Beta. Lançámos 
recentemente as novas chaves dinamomé-
tricas eletrónicas, a bancada articulada 
C56PO, carregadores de baterias ele-
trónicos multiusos de 30A e 120A, um 
novo modelo de trolley multiusos para 
diagnóstico, bem como uma extensão 
da gama de tanques de limpeza até 27l. 
Especificamente para pesados temos o 
macaco 3006 para montagem de rodas 
em máquinas pesadas e as novas preguiças 
com capacidades de 15t e 20t. Em termos 
de chaves de impacto, as últimas novi-
dades são: a 1927G da Beta, uma chave 
de ½”, extremamente compacta, com o 
punho em compósito, permitindo traba-
lhar em locais de difícil acesso; a 1924F 
da Beta, uma chave de 3/8”, reversível, 
tipo borboleta, com 108Nm, indicada 
para áreas especialmente apertadas, pois o 
seu formato compacto permite-lhe caber 
na palma de uma mão; a nova linha de 
roquetes 1922P (1/4”, 3/8” e ½”), ergonó-
micos e potentes, em que se destaca , por 
exemplo,  o roquete de ½”, que apesar de 
compacto,  atinge um binário de 136Nm. 
Totalmente vocacionada para os pesados, 
temos a chave de impacto 1930LH de 1”, 
com 2441Nm e apenas 7,1kg, a relação 



ideal peso/potência. Em termos de má-
quinas a bateria, destacamos as soluções 
oferecidas pela Metabo, nomeadamente 
a chave de impacto SSW 18 LTX 400 
BL, que apresenta um binário máximo 
de 400Nm. É extremamente compacta 
para este nível de potência. Esta máquina 
permite a seleção de 12 níveis de binário 
entre os 130Nm e os 400Nm, o que 
lhe confere uma enorme flexibilidade 
e diversidade de aplicações. Vem ainda 
equipada com as novas baterias de lítio 
LiHD e tecnologia brushless. Destaco 
ainda o lançamento da Metabo SSW 18 
LTX 300 BL, chave de impacto de ½” 
com 300Nm e a Metabo SSD 18 LTX 
200 BL, aparafusadora de impacto para 
bits de ¼” com 200Nm.
3 – O destaque vai para a categoria de 
ferramentas manuais genéricas, nomea-
damente os carros de ferramentas, onde a 
Beta é muito forte. No que diz respeito às 
chaves de impacto, a classe de ½” ocupa 
o primeiro lugar, no nosso caso com o 
modelo em compósito Beta 1927P, devido 
à relação de preço/potência (1750Nm). 
Como complemento, temos a gama de 
chaves de impacto a bateria da marca 
Metabo, que tem vindo a registar cresci-
mentos sucessivos, não só pela liberdade 
e comodidade que confere, mas também 
pela extraordinária fiabilidade da tecno-
logia de baterias Metabo LIHD.
4 – Cada vez mais se faz notar a presença 
das ferramentas no mercado online. No 
entanto, em Portugal, talvez o maior foco 
seja ainda em termos de marketing e pro-
moção. Contudo, a questão da venda pro-
priamente dita é uma realidade crescente 
neste mercado. Disponibilizamos, a nível 
nacional, todos os serviços necessários de 
apoio pré e pós-venda para toda a gama 
de ferramentas que comercializamos. A 
Bolas S.A. possui um serviço de assistência 
técnica especializado, apto a fazer toda 
a reparação e manutenção necessária às 
nossas ferramentas, incluindo as chaves 
de impacto. Adicionalmente, dispomos de 
um serviço de aconselhamento de produto 
e demonstração, para que cada ferramenta 
ou chave de impacto seja perfeitamente 
adequada ao serviço a efetuar. O acesso a 
estes serviços é extremamente fácil pois, 
para além da nossa sede e delegações 
em Alverca e Freixieiro, a nossa rede de 
revendedores especializados cobre todo 
o território nacional e ilhas.
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Redeinnov
Catarina Gomes – Marketing Manager
catarina.gomes@redeinnov.pt    
911 808 112
www.redeinnov.pt

1 – A RedeInnov é representante da marca 
SAM Ferramentas em Portugal.
2 – A mais recente novidade introduzida 
é um booster inteligente com teste de 
bateria. Este arranca o motor do veículo 
e carrega em 30 segundos, graças a um 
super condensador. Permite fazer um teste 
completo da bateria do veículo.
3 – Os produtos que mais se comerciali-
zam ao nível da ferramenta são as chaves 
de caixa (longas e curtas, em gerais de 
impacto) e as chaves de fendas.
4 – A SAM pretende continuar a investir 
na inovação e produção de alta qualidade, 
fornecendo soluções eficientes e competi-
tivas. Para além de garantir um relaciona-
mento duradouro e satisfação com os seus 
clientes, oferece serviços locais, logística 
eficiente, serviço pós-venda, consultores 
técnicos, formações, garantia dos pro-
dutos. Em Portugal, poderá consultar a 
RedeInnov para aceder a estes serviços.  

SNA
Miguel Ivo - Managing Director - SU 
Portugal
Miguel.ivogomes@snaeurope.com
918 759 451
www.bahco.com

1 – A SNA Europe é um fabricante de 
classe mundial, com ferramentas criadas 
com e para os utilizadores finais. Fornece 
soluções para cada aplicação, com uma 
gama de mais de 24 mil produtos, dis-

tribuídos pelas marcas Bahco, Irimo e 
Lindstrom. No caso específico das chaves 
de impacto, destacamos a marca Bahco, 
e toda a sua gama pensada e desenhada 
para o segmento auto. 
2 – A maior novidade para 2019 passa 
pela renovação e alargamento da gama 
de chaves dinamométricas. Como marca 
inovadora há mais de 165 anos, a Bahco 
tem hoje uma das mais extensas gamas 
de chaves dinamométricas do mercado, 
oferecendo durabilidade, fiabilidade e 
a precisão necessária para um aperto 
rápido, preciso e com a correta espe-
cificação. Nas chaves de impacto, não 
existem novidades, para além da adição 
de algumas dimensões novas. A Bahco 
orgulha-se da extensão da sua gama, 
capaz de cobrir a grande maioria das 
aplicações, com soluções individuais ou 
chaves vendidas em conjuntos.
3 – No segmento auto, os nossos maio-
res embaixadores são os carrinhos de 
ferramentas, recentemente renovados, 
que levam a ferramenta Bahco a todo 
Portugal. Tem sido nos últimos anos 
um sucesso comercial. Olhando em es-
pecífico para as chaves de impacto, o 
grosso das vendas Bahco está nas chaves 
de 1/2” e 3/4”.
4 – A Bahco é uma marca pertencente 
a SNA Europe, um grupo empresarial 
que se dedica à produção de ferramentas, 
com fábrica em Vila do Conde, onde 
emprega mais 180 funcionários. Como 
produtor, a SNA Europe em Portugal 
comercializa os seus produtos via par-
ceiros de distribuição, fazendo chegar 
as ferramentas Bahco a todo o país. Ao 
ser fabricante, a SNA Europe assegura 
todas as garantias sobre os seus produ-
tos. As chaves de impacto cumprem as 
normas ISO (ISO 2725 & 1174) e DIN 
(DIN 3129 &3121). A Bahco oferece 
uma ampla gama de ferramentas para 
profissionais para todas as aplicações e  
também soluções personalizadas para 
a indústria.

Lusavouga
Miguel Santos – Member of Board
msantos@lusavouga.pt
919 714 055
www.lusavouga.pt

1 – King Tony e Stahlwille.
3 – Chaves impacto, alicates, chaves de 
caixa de impacto, ferramentas para auto 
especiais.
4 – Pode aceder através das nossas filiais 
espalhadas pelo país (Algarve, Sintra, 

Leiria, Águeda, Aveiro (sede), Leça da 
Palmeira e Braga.

Eurocofema
José Costa / Diretor Comercial 
josecosta@eurocofema.pt         
+229 758 579
www.eurocofema.pt

1 – As ferramentas/equipamentos de im-
pacto que comercializamos são da nossa 
marca própria ECF. Os equipamentos 
que mais se destacam são as máquinas de 
impacto de 1/2” mini com apenas 1,2kg 
e a máquina de impacto de 1” longa com 
apenas 7.5 Kg. São equipamento de alta 
durabilidade para os profissionais mais 
exigentes. 
2 – A mais recente alteração nas máquinas 
de impacto que estamos a introduzir é o 
seu novo design. Na nossa gama de equi-
pamento pneumático, foram introduzidos 
outros equipamentos como rebarbadoras, 
roquetes e lixadoras. 
3 – Temos um aceitável sucesso nas nossas 
máquinas de impacto, no entanto, esta-
mos a comercializar chaves de impacto 
especiais para pesados e que tem represen-
tado um sucesso significativo nas nossas 
vendas. Comercializamos também chaves 
de medidas extra até 280mm ou 10.1/4” 
4 – Os serviços que privilegiamos nas nos-
sas vendas são a  distribuição, pós-venda 
e o serviço rápido e eficaz na entrega dos 
equipamentos e ferramentas.
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Neoparts
Filipe Ferreira  – Manager Tools Division 
Filipe.ferreira@neoparts.pt / neoparts@
neoparts.pt
218 558 300
www.neoparts.pt

1 – A Gedore. A Klann passou a Gedore 
Automotive.
2 – As chaves dinamométricas digitais 
e os desmultiplicadores a bateria são a 

grande aposta da GEDORE. O aperto 
controlado é algo em que o consumidor 
final está mais exigente, nomeadamente 
ao adquirir este tipo de equipamentos, 
onde os requisitos para certificados de 
fábrica recentes são um desafio para 
as marcas. Ou temos stock e prazo de 
entrega “just in time” ou, para garantir 
um certificado recente, alargamos o prazo 
de entrega. 
3 – Chaves dinamométricas.
4 – Formação, carrinhas de demonstra-
ção, e fabrico de ferramentas personali-

zadas, quer ao nível da cor, quer ao nível 
da solução em si.


