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As trenas Lufkin possuem alta qualidade e precisão dimensional e são projetadas para atender todas 
asnecessidades do mercado, desde o mais simples serviço caseiro até as mais complexas medições na 
indústria, construção civil e topografia.
As fitas das trenas curtas são fabricadas em aço alto carbono temperado, revestidas com tinta especial 
amarela, protegida por uma película resistente à abrasão para proporcionar alta durabilidade. A graduação, 
tanto das fitas de aço como das de fibra de vidro, atende às normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). Todas as trenas Lufkin possuem estojos fabricados com plástico resistente a impactos, 
projetados para um perfeito ajuste nas mãos, o que proporciona um manuseio confortável. Os estojos são 
coloridos para facilitar a localização da trena em qualquer ambiente de trabalho. Todos os modelos de trenas 
Lufkin estão disponíveis também na versão calibrada.

As trenas Lufkin

Embalagens

Os blisters das trenas Lufkin têm um layout com forte apelo visual, são práticos e facilitam a exposição do 
produto no ponto de venda. No verso estão informações sobre características gerais do produto, instruções 
de uso e cuidados e manutenção. O formato da embalagem em blister deixa a trena livre para o manuseio 
antes da compra, facilitando a escolha pelo usuário.

TRENAS

Trena Calibrada

Calibração
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Trenas Curtas - Fitas de Aço

Estojo reforçado em ABS, projetado 
para encaixar perfeitamente na mão.

Acabamento HI-VIZ®: fácil visualização  
da ferramenta no local de trabalho, 
evitando possíveis perdas. Botão deslizante 

proporciona travamento  
fácil e seguro da fita.

Gancho autoajustável 
reforçado:  
compensação de medidas 
externas e internas.

Graduação em centímetros  
e polegadas: perfeita legibilidade.

Maior limite de dobra da fita: 2,30m a 90°*. 

Clip traseiro com acabamento 
oxidado: 
facilita o transporte e manuseio.

Medida exata do 
comprimento do estojo 
impressa na parte traseira 
da trena. 
Adicionando-se esta medida 
à obtida na fita, tem-se o total 
com precisão e rapidez.

Acabamento da fita em verniz 
para maior durabilidade: protege 
contra riscos e aumenta a vida útil 
da gravação.

CÓDIGO 
COMPRIMENTO  

  m                   pés
LARGURA DA FITA GRADUAÇÃO COR DO ESTOJO TRAVA * LIMITE DE DOBRA A 90º

L510CME 3 10 12,7MM 1/2” mm/pol 6 0,082 LARANJA SIM 1,20m

L516CME 5 16 19,05MM 3/4” mm/pol 6 0,172 LARANJA SIM 2,10m

L525CME 8 26 25,4MM 1” mm/pol 6 0,354 LARANJA SIM 2,30m

CÓDIGO 
COMPRIMENTO  

  m                   pés
LARGURA DA FITA GRADUAÇÃO  COR DO ESTOJO TRAVA * LIMITE DE DOBRA A 90º

L510CMEC 3 10 12,7MM 1/2” mm/pol 6 0,082 LARANJA SIM 1,20m

L516CMEC 5 16 19,05MM 3/4” mm/pol 6 0,172 LARANJA SIM 2,10m

L525CMEC 8 26 25,4MM 1” mm/pol 6 0,354 LARANJA SIM 2,30m

BLISTER 

BLISTER 

CALIBRADAS

ABNT NBR 10123 CLASSE II
SÉRIE L500
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Magnética: fácil aplicação em superfícies 
metálicas nas posições horizontal e vertical. 

Clip traseiro com  
acabamento oxidado:  
facilita o transporte  
e manuseio.

Capa protetora emborrachada: 
conforto no manuseio e resistência a 
impactos.

Gancho autoajustável reforçado:  
compensação de medidas externas 
e internas.

Absorvedor de impacto:
maior durabilidade e segurança.

Botão deslizante proporciona travamento  
fácil e seguro da fita.

CÓDIGO 
COMPRIMENTO  

  m                   pés
LARGURA DA FITA GRADUAÇÃO COR DO ESTOJO TRAVA * LIMITE DE DOBRA A 90º

L716MAGCME 5 16 19,05MM 3/4” mm/pol 6 0,275 LARANJA / EMBORRACHADO PRETO SIM 2,00m

L725MAGCME 8 26 25,4MM 1” mm/pol 6 0,398 LARANJA / EMBORRACHADO PRETO SIM 2,30m

BLISTER 

Marcação em centímetros: 
com destaque em cada metro. 
Perfeita legibilidade.

Fita corrediça
Maior limite de dobra 
da fita: 2,30m a 90°*. 

ABNT NBR 10123 CLASSE II
SÉRIE L700 MAGNÉTICAS

Medida exata do comprimento do estojo 
impressa na parte traseira da trena. 
Adicionando-se esta medida à obtida na fita, 
tem-se o total com precisão e rapidez.
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Trenas Longas - Fita de Aço

CÓDIGO 
COMPRIMENTO                

(m)
LARGURA DA FITA GRADUAÇÃO COR DO ESTOJO TRAVA

YSL20CM 20 10MM 3/8” mm 6 0,298 LARANJA NÃO

YSL30CM 30 10MM 3/8” mm 6 0,342 LARANJA NÃO

CÓDIGO 
COMPRIMENTO               

(m)
LARGURA DA FITA GRADUAÇÃO COR DO ESTOJO TRAVA

YSL20CMC 20 10MM 3/8” mm 6 0,298 LARANJA NÃO

YSL30CMC 30 10MM 3/8” mm 6 0,342 LARANJA NÃO

BLISTER 

BLISTER 

CALIBRADAS

Design compacto: os estojos das trenas
de 20 ou 30 metros são do mesmo tamanho. 
Além de compactos, são anatômicos, 
permitindo confortavelmente o trabalho  
com apenas uma das mãos.

Acabamento HI-VIZ®: fácil visualização  
da ferramenta no local e trabalho evitando 
possíveis perdas.

Gancho de fixação: medições com  
precisão absoluta da fita. Trenas longas são 
equipadas com ganchos tipo anel.

Espaço inicial sem graduação: garante total 
precisão no ajuste do ponto inicial de medição. 
Permite clara visualização  
do ponto zero da fita.

Marcação em centímetros: com destaque 
em cada metro. Perfeita legibilidade.

Manivela possibilita rebobinamento  
rápido e suave. 
Quando não utilizada, permanece inserida no 
corpo do tambor, economizando espaço e não 
interferindo em seu giro.

Alça auxiliar:  
facilita o transporte e manuseio.

ABNT NBR 10123 CLASSE II
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Acabamento HI-VIZ®: fácil visualização  
da ferramenta no local de trabalho evitando 
possíveis perdas.

Estojo plástico aberto: permite a lavagem 
e limpeza geral da fita, evitando o acúmulo 
de sujeira e detritos no interior  
do estojo. Maior durabilidade.

Não condutora de eletricidade: a característica de 
não-condutibilidade elétrica da fita de fibra de vidro 
permite a utilização segura em quaisquer trabalhos em 
que eventuais riscos desta natureza possam existir.

Gancho de fixação: medições com precisão 
absoluta da fita. Trenas longas são equipadas 
com ganchos tipo anel.

Estojo com ponta para maior precisão: 
permite o apoio da trena no local de início 
da medição.

Manivela articulada 
possibilita rebobinamento 
rápido e suave.

Design com empunhadura emborrachada em 
formato anatômico: facilita a locomoção e oferece 
maior conforto e segurança ao usuário.

Trenas Longas - Fita de Fibra de Vidro

CÓDIGO 
COMPRIMENTO               

(m)
LARGURA DA FITA GRADUAÇÃO TRAVA

Y1710CM 10 13MM 1/2” mm 5 0,257 NÃO

Y1720CM 20 13MM 1/2” mm 5 0,381 NÃO

Y1730CM 30 13MM 1/2” mm 5 0,494 NÃO

Y1750CM 50 13MM 1/2” mm 5 0,762 NÃO

CÓDIGO 
COMPRIMENTO               

(m)
LARGURA DA FITA GRADUAÇÃO TRAVA

Y1710CMC 10 13MM 1/2” mm 5 0,257 NÃO

Y1720CMC 20 13MM 1/2” mm 5 0,381 NÃO

Y1730CMC 30 13MM 1/2” mm 5 0,494 NÃO

Y1750CMC 50 13MM 1/2” mm 5 0,762 NÃO

BLISTER 

CALIBRADAS

BLISTER 

* Os produtos da Apex Tool Group estão sujeitos a alteração de embalagem,  
multiplicidade e medidas sem aviso prévio.

Próprios para trabalhos de agrimensura, topografia, perícia e similares, estes modelos foram desenvolvidos para 
serviços de medição em ambientes costumeiramente adversos ao uso de fitas metálicas. Suas características 
técnicas diferem, portanto, dos outros tipos de trenas longas.

ABNT NBR 10124 CLASSE I

Marcação em centímetros: com destaque 
em cada metro. Perfeita legibilidade.


