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Trenas
A IRWIN® foi mais longe para o 
profissional sempre ter a medida 
certa em qualquer terreno e 
situação. Com o lançamento 
das Trenas Longas a linha de 
trenas ficou ainda mais completa. 
Inovações como o sistema de 
retorno 3x mais rápido facilitam 
o dia-a-dia do profissional 
que busca uma ferramenta 
prática. Com materiais de alta 
qualidade e resistência, as 
Trenas IRWIN® oferecem precisão 
e durabilidade estendida.

Trenas curtas

Trenas longas
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Características dos 
4 modelos de trenas

Desenho ergonômico

Ímã na ponta

Trava e freio

Recolhimento mais rápido

Caixa emborrachada

Marcação dupla face

Cobertura em nylon

Material da fita

Comprimento da fita (m)

Standard Professional Longa Aberta Longa Fechada

Aço Aço AçoFibra de Vidro

3 / 5 / 8 20/30/50 20/30

A ponta é fixada com 3 rebites para 
maior durabilidade do mecanismo de 
compensação da largura do gancho. Veja 
como funciona:

Como medir corretamente Vai mais longe!
Usando pelo lado inverso é possível 
medir paredes usando quase toda a 
fita da trena sem ajuda.

Puxe a trena para medir a partir da es-
pessura de materiais. O movimento com-
pensa a largura do gancho.

Encoste a ponta da trena para medir até 
um ponto.

O ímã na ponta é forte, para realmente 
facilitar medições em ambientes com 
metais.

Gancho magnético

Com as Trenas Longas IRWIN® é possível realizar medições com mais 
autonomia usando a presilha da ponta ou um prego para a fixação 
da fita.

Medindo com trenas longas
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Trenas IRWIN® Professional
Cód.

13949
13950
13951

10
16
25

Comprimento
(m     /     ft)

3
5
8

3/4"
1"
1"

Largura
(mm     /     pol.)

19
25
25

Trenas IRWIN® Professional - cód. 13949 a 13951
Durabilidade e praticidade na medida para o profissional.
Com suas inovações e atributos, a trena IRWIN® 
Professional é a escolha certa para quem procura 
durabilidade e praticidade em uma trena profissional.

Resistente a quedas
Corpo em plástico ABS com 
superfície emborrachada.

Controle Total
Trava e freio em 
um só botão.

Fita mais larga
Maior visibilidade 
da marcação

Marcação 
resistente
Película de nylon que 
protege a marcação 
dos números.

Dobra da fita 
até 2,5m
A fita estica até 2,5m 
a 45º sem dobrar.

Gancho 
magnético
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Trenas

Trenas IRWIN® Standard
Cód.

13946
13947
13948

10
16
25

Comprimento
(m     /     ft)

3
5
8

1/2"
3/4"
1"

Largura
(mm     /     pol.)

13
19
25

Trenas IRWIN® Standard - cód. 13946 a 13948
Durabilidade que cabe em todo tipo de bolso
Com design moderno, a trena IRWIN® Standard 
reúne as funcionalidades básicas em uma 
ferramenta com durabilidade e economia.

Dobra da fita 
até 2,3m
A fita estica até 2,3m 
a 45º sem dobrar.

Controle Total
Trava e freio em 
um só botão.

Resistente a quedas
Corpo em plástico ABS.

Desenho ergonômico
Molda-se as mãos 
proporcionando maior 
corforto e pegada.
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Trenas Longas Abertas 
IRWIN® - cód. 14913 a 14915

Conforto e qualidade na medida 

para o profissional

A fita em fibra de vidro dá mais flexibilidade 

e possibilita a medição de terrenos 

acidentados com mais eficiência.

Novo sistema que 
recolhe a fita mais 

rapidamente.

Cabo 
emborrachado
Mais conforto 
no manuseio.

Fita em fibra 
de vidro
Maleabilidade e 
resistência.

Resistente 
a quedas

Corpo em plástico 
ABS com superfície 

emborrachada.

Trenas Longas Abertas IRWIN®

Cód.

14913
14914
14915

66
100
165

Comprimento
(m     /     ft)

20
30
50

650
750

1.000

Largura
(mm)

13
13
13

Peso
(g)

NOVO!
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Trenas

Trenas Longas Fechadas IRWIN® - cód. 14916 e 14917
Precisão e resistência na medida para o profissional
Sua fita em aço com proteção em nylon dá mais estabilidade às 
medições, sendo muito eficiente na medição de locais mais planos. A 
estrutura fechada da trena conserva a fita e a marcação dos números.

Novo sistema que 
recolhe a fita mais 

rapidamente.

Proteção 
emborrachada
Maior resistência.

Fita em aço com 
proteção de nylon

Película em nylon que 
protege a marcação 

dos números.

Resistente 
à quedas
Corpo em plástico 
ABS com superfície 
emborrachada.

Trenas Longas Fechadas IRWIN®

Cód.

14916
14917

66
100

Comprimento
(m     /     ft)

20
30

330
470

Largura
(mm)

9,5
9,5

Peso
(g)

NOVO!


