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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.

Com uma herança em qualidade pautada por
inovação, a Mayle Crescent® desenvolve
soluções em ferramentas versáteis que
atendem tanto profissionais liberais quanto
reparadores independentes.
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Além de uma completa linha de produtos
avulsos, com destaque para a linha de
Chavaria, seu portfólio de produtos apresenta
um amplo mix de jogos e kits, com as
medidas e composições mais procuradas
pelo mercado. Com isso, a Mayle Crescent®
oferece soluções para os mais diversos
tipos de trabalho, tornando-se a marca de
ferramentas que você pode confiar e que irá
te ajudar a fazer o melhor trabalho da forma
mais eficiente.
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Martelos

Martelo Unha com Cabo de Madeira

Martelo Unha com Cabo Fibra de Vidro
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Durabilidade: acabamento polido e envernizado que proporciona maior
resistência contra a oxidação.
Precisão: Cabeça forjada com tratamento térmico especial, projetada para
melhor absorção de impacto.
Conforto: empunhadura ergonômica que melhora a distribuição do peso e
facilita o manuseio.
Facilidade: cabeça e curvatura da unha que facilitam a alavanca durante a
remoção dos pregos.
Firmeza: cabo fixado com epóxi de alta resistência.
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•
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Durabilidade: acabamento polido e envernizado que proporciona maior
resistência contra a oxidação.
Precisão: Cabeça forjada com tratamento térmico especial, projetada para
melhor absorção de impacto.
Conforto: empunhadura ergonômica que melhora a distribuição do peso e
facilita o manuseio.
Facilidade: cabeça e curvatura da unha que facilitam a alavanca durante a
remoção dos pregos.
Firmeza: cabo fixado com epóxi de alta resistência.

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