
PUNÇÃO

PINÇA 1

Pinças para a recolha de objetos com cabo forrado com
borracha perfurada para melhor aderência e gatilho
plástico. Cabo em alumínio muito leve e pinça combinada
de plástico e alumínio com acabamento em borracha
serrilhada interna para uma boa aderência nos objectos a
apanhar. Conexão de gatilho e braçadeira com cabo
trançado de nylon. 

PINÇAS E PUNÇÕES 

Para a recolha de objectos, muito leve, com cabo
de alumínio, ponta de aço inoxidável e cabo de
plástico.

Verificar a
actualização
de las Pinças y Punções

Longitude: 970 mm 
Peso: 180 gr

- Servidos em caixas de 5
unidades.
- Comprimento: 850 mm
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PINÇA 2

PINÇA 3

Pinça para a recolha de objetos com cabo forrado com
borracha perfurada para melhor aderência e gatilho
plástico. Cabo e grampo de alumínio muito leve com
cabeça giratória de duas posições, para recolha de
resíduos em áreas urbanas e em estradas. 

PINÇAS E PUNÇÕES 

Longitude: 840 mm 
 

Pinça para a recolha de objectos com cabo de borracha
perfurado para melhorar a sujeição e o gatilho de
plástico. Cabo e braçadeira em alumínio muito leve com
cabeça rotativa em duas posições de fixação, para
recolha de resíduos em espaços urbanos e estradas.

Longitude: 840 mm 
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PINÇA 4

Pinça reforçada, durável e confortável, para os trabalhos
mais difíceis. Tem uma grande abertura para resíduos
grandes e volumosos. Tem elementos reflectivos. As
pontas de borracha têm tracção flexível para garantir
uma boa recolha. 

PINÇAS E PUNÇÕES 

Longitude: 810 mm 
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