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Uma Empresa de
Ferramentas Focada
em Soluções
A Apex Tool Group nasceu como uma joint venture entre a
Danaher Corporation e a Cooper Industries, formando uma das
maiores indústrias de ferramentas do mundo.
Com sede em Maryland, Estados Unidos, possui operações em
mais de 25 plantas, estando presente em mais de 30 países de
todos os continentes e proporcionando o que há de melhor em
ferramentas manuais, eletrônicas e pneumáticas.
Na América Latina, possui plantas e escritórios localizados no
Brasil, Chile, Colômbia e México, produzindo mais de 67 milhões
de peças ao ano e oferecendo as melhores e mais tradicionais
marcas do mercado.
O Grupo oferece soluções para os mercados industrial, eletrônico,
automotivo, profissional geral, pneumático, construção civil e
“faça você mesmo”.
Comercializamos mais de 5000 itens com materiais de
primeira qualidade, cuidadosamente escolhidos, desenvolvidos
e testados. Tudo dentro dos mais altos níveis de qualidade e
normas internacionais.
Nosso compromisso com a inovação é obtido por meio da
valorização de nosso time, proximidade com nossos clientes e
melhoria contínua em tudo o que fazemos.
Trabalhamos todos os dias para levar ainda mais soluções até
sua casa ou empresa - tudo isso com a tradição e confiança que
você já conhece.
Sede: Sparks, Maryland - EUA
Faturamento global: aproximadamente US$ 1.5 bilhões
O sistema de Gestão de Qualidade da Apex Tool Group é
certificado ISO 9001:2008.
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NOSSAS MARCAS

FERRAMENTAS MANUAIS

FERRAMENTAS ELETRÔNICAS E PNEUMÁTICAS

Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e podem diferir do produto comercializado.

Voltada para o mercado brasileiro, a marca
K&F é símbolo de tradição e qualidade,
oferecendo as melhores opções de limas para
os diversos setores.
Já a Nicholson, com mais 150 anos de
história, é reconhecida mundialmente por sua
qualidade e foi a pioneira na produção em
grande escala de limas.
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Juntas, a K&F e a Nicholson oferecem o maior
portfólio de limas do mercado e as melhores
soluções para afiação e desbaste. É a tradição
de qualidade passada de geração para
geração.
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ARMAZENAGEM:
O principal cuidado que se deve ter na armazenagem das limas é com sua área de corte.
Uma vez que o picado se constitui de dentes agudos e afiados, que são fundamentais para a
eficiência da ferramenta. Eles devem ser protegidos de quedas e choques, por isso, recomendase que as limas sejam armazenadas suspensas, com as áreas de corte livres no ar.

Embalagens
A Apex Tool Group oferece as limas Nicholson e K&F em embalagens diferentes, para atender às diversas necessidades de nossos
clientes.

CAIXA CARTUCHO:

FLOWPACK:

Furo para gôndola.

BLISTER:

CAIXA DE TRANSPORTE:
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MEDIDAS:

Grosas
Grosas para Casco de Cavalo

MEDIDAS:
SIGLA

CÓDIGO

HR

17903B

CÓDIGO

GR

17615BC

8/200

12

0,153

GR

17683BC

10/250

12

0,255
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17751B

12/300

12

0,423

GR

17616BC

8/200

12

0,166
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17684BC

10/250

12

0,300
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17752B

12/300

12

0,438

EMBALAGEM

PERFIL

MEDIDA (pol/mm)

PERFIL

MEDIDA (pol/mm)

SIGLA

BLISTER

CARACTERÍSTICAS E DESTAQUES:
14/350
EMBALAGEM
EMBALAGEM VAREJO

Códigos que possuem BC: Produtos com cabo
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0,734

•
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Usadas principalmente por marceneiros e carpinteiros.
Têm um lado meia-cana e outro chato.
Corte simples especial (regular) nas bordas e nas faces.
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