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CONQUISTANDO
NOVOS HORIZONTES
A Cequent é uma divisão do canal de aftermarket da empresa norte-americana Horizon Global, Com
sede em Troy Michigan, detém marcas centenárias como Fulton e Bulldog, além das marcas Reese, Pro
Series, Draw Tite, Tekonsha, Hidden Hitch, entre outras. No Brasil detém as marcas lideres na fabricação de
Engates, Protetores de Cárter e Cárteres de motor como DHF (20 anos) e Engetran (15 anos).
Também fazem parte da Horizon Global as marcas Trimotive e Westfália, do canal OEM, líder no fornecimento de peças originais no mercado europeu, australiano, asiático e americano. As fábricas do grupo
Horizon estão presentes nos cinco continentes. No Brasil, estamos sediados em Itaquaquecetuba, região
metropolitana de São Paulo, onde temos uma unidade fabril e um centro de distribuição.
Somos líder no mercado de design, manufatura e distribuição de uma ampla variedade de produtos com
alta qualidade: Reboques, Trailers e acessórios automotivos como Engates, Protetores de Carter, Cárteres
de motor, Racks, Bagageiros de teto, Maleiro impermeável, Organizadores de porta-malas, Suportes de
bikes, Cintas, Catracas, Cordas, Suportes para pranchas e caiaques, entre outras diversidades de produtos.

Ao adquirir um produto Horizon/Cequent, você terá a segurança de um produto 100% certificado dentro
das normas brasileiras (INMETRO / CONTRAN), além da credibilidade de uma empresa mundialmente
reconhecida.
A Cequent atua nos principais canais de distribuição como: OEM, OES, Aftermarket e Retail.
Bem-Vindo ao Mundo Cequent!
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RACKS DE TETO
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MODELOS DE TETO

Está mais que na hora de se aventurar, seja na praia, campo ou até mesmo na cidade.
Os racks para teto REESE são a solução definitiva para acompanhar seu ritmo de vida, pois
além de durabilidade e segurança, a Reese acredita que o Rack de Teto deve ser leve e
resistente, para transportar cargas com maior segurança. E com a combinação de outros
produtos da Reese, seu carro estará totalmente equipado para vivenciar seus melhores
momentos.

Longarina Aberta
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Teto Normal

Longarina Integrada

Nossos variados
estilos de racks
Os Racks de Teto REESE possuem um formato elíptico, melhorando o desempenho
aerodinâmico reduzindo o consumo de combustível.
Além do design arrojado e aerodinâmico, sua qualidade é inquestionável, contando com
um sistema ANTIFURTO totalmente seguro.
Com os Racks de Teto REESE sua viagem se torna mais tranquila e confortável.

RBU

REX

GTX
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RACKS DE TETO
MODELO - RBU

Modelo de rack para carros que
possuem longarinas.
Fabricado em alumínio
extrudado com acabamento
totalmente fechado,
impedindo ruídos
causados pelo vento.
Com fechaduras individuais
ANTIFURTO.
Projetado com trilhos
T-SLOT em seu comprimento
total, facilita a colocação de
acessórios, que deslizam
facilmente, permitindo o uso
simultâneo de diversos
acessórios.
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RACKS DE TETO
MODELO - REX

Modelo de rack para carros que
possuem longarinas abertas e
fechadas. Fabricado em alumínio
extrudado com acabamento
totalmente fechado, impedindo
ruídos causados pelo vento.
Com fechaduras individuais
ANTIFURTO para acessórios e
barra com fechamento
sextavado específico.
Projetado com trilhos
T-SLOT em seu comprimento
total, facilita a colocação de
acessórios, que deslizam
facilmente, permitindo o uso
simultâneo de diversos
acessórios.
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RACKS DE TETO
MODELO - GTX

Modelo de rack para teto normal
(QUE NÃO POSSUI LONGARINAS).
Fabricado em alumínio
extrudado com acabamento
totalmente fechado, impedindo
ruídos causados pelo vento.
Com fechaduras individuais
ANTIFURTO.
Projetado com trilhos
T-SLOT em seu comprimento
total, facilita a colocação de
acessórios, que deslizam
facilmente, permitindo o uso
simultâneo de diversos
acessórios.
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RACK DE CAÇAMBA
PARA PICK-UPS
Código: I-59742

Com barras em alumínio, acessórios de montagem em aço inoxidável e trava antifurto,
adapta-se à maioria das caçambas sem capota marítima. Equipado com trilhos T-Slot em
seu comprimento total, permite o uso de uma grande variedade de acessórios REESE.
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BAGAGEIROS
E MALAS
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MALA IMPERMEÁVEL
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EXPLORANDO NOVOS HORIZONTES
Fácil de instalar e expansível, aumenta a capacidade de carga do veículo.
É o ajuste perfeito para a sua viagem.

Recursos / Benefícios
Libera espaço em seu veículo,
proporcionando conforto para a
sua família.
APLICAÇÃO EM VEÍCULOS
COM LONGARINAS ABERTAS
OU BARRAS TRANVERSAIS
Pode ser usada diretamente
sobre o teto de seu veículo,
obedecendo a capacidade de
carga do mesmo.

Impermeável
Expansiva
Ajustável

Cuidados a serem tomados

Código: 1391800

- Não exceder a capacidade de
peso sobre o teto do veículo
(consulte o manual
do veículo).
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MALEIRO IMPERMEÁVEL
QUALIDADE PREMIUM E COSTURAS SELADAS
BREVE LANÇAMENTO

Seja no teto ou na caçamba de sua pick-up os maleiros Reese são sempre a melhor solução.
Além do custo/benefício, são fáceis de instalar e permitem excelente acomodação da carga,
vantagens que os bagageiros de teto rígidos não possuem, pois, além de ocuparem um grande
espaço quando não estão em uso, comprometem o peso total sobre o teto do veículo.

Código:

I-1043000

CARACTERÍSTICAS
Mala Imperméavel Reese para
caçamba de Pick-up ou bagageiro
gradeado. Mantém a carga limpa,
segura e seca, inclui 6 tiras de
segurança para fixação rápida e fácil.
Mede 54 “ x 21 “ x 20 “ quando totalmente aberto.
Dobra-se facilmente quando não estiver em uso.
Na cor preta, combina perfeitamente com o protetor de
caçamba e capotas marítimas.
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BREVE LANÇAMENTO

REESE EXPLORE
IMPERMEÁVEL

Medidas:
40” x 38” x 23”

Código:

I-1390100

SOBRE O PRODUTO
A mala para teto de veículo REESE, é revestida com
espuma EPE (polietileno expandido) de ½”
formando um escudo de proteção à água e
isolamento térmico, zíperes revestidos e fivelas laterais
para fixação segura, garantem um desempenho
superior em todos os tipos de clima.

REESE® Explore: oferece soluções duradoras de gerenciamento de
carga para uma viagem segura e confortável.
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MALA IMPERMEÁVEL REESE
PARA TETO DE VEÍCULO
A mala de teto REESE Explore é projetada para aumentar o seu espaço de carga.
É feita com material impermeável de qualidade premium e costuras seladas.

CARACTERÍSTICAS
Material Impermeável
Podem ser fixadas no bagageiro gradeado/
racks de teto ou diretamente nas longarinas
originais do veículo.
Estão inclusas todas as correias de
instalação, além de bolsa de
armazenamento.
Zíperes ocultos
Fácil de dobrar quando não estiver em uso
Medidas: 38 “ X 18 “ X 18 “
Capacidade: 425 litros
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Código:

I-1041100

REESE EXPLORE
BREVE LANÇAMENTO

Car Top Mat

Código:

I-1390200

SOBRE O PRODUTO
Tapete para uso externo, aplicável no teto do carro, amortece a carga e ao mesmo tempo
protege o teto de seu veículo de arranhões. Possui material antiderrapante.
Viajar agora ficou mais tranquilo e fácil com a segurança dos produtos Reese.
Tamanho (36” x 36”)
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BAGAGEIRO GRADEADO
Transforme o teto do seu carro em uma solução de armazenamento.
Todos nós já estivemos naquela viagem em família em que o banco traseiro e o espaço do chão
estavam transbordando de bagagem .
Mas graças à robusta variedade de produtos de gerenciamento de carga REESE® Explore, agora
você pode encontrar o espaço necessário em um local há muito tempo esquecido: o teto do seu
veículo. Fabricamos bagageiros de teto que podem ser montados em barras transversais,
aumentando espaço para acomodar peças de arte, sacos de dormir, cadeiras de praia e etc.
Monte o bagageiro nas suas barras transversais, em seguida carregue, amarre, e boa viagem.

Nossa linha de produtos para teto é projetada para viagens curtas ou longas.
Se ter produtos de qualidade a um preço acessível é seu objetivo, procure a REESE® Explore.

Código:

I-1391300
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Características
Alta qualidade, feito de aço durável com
acabamento resistente à ferrugem.
Design aerodinâmico que resiste ao impacto
do vento e arrasto, proporcionando economia
de combustível.
Medidas:
44 “ x 35 “ x 4.25 “ e capacidade de
carga de 57 kg
Fácil de montar.
Montagem para a maioria das
barras transversais.
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ORGANIZADORES

O organizador de porta-malas é uma maneira inteligente e eficaz para manter o seu veículo livre
da bagunça e organizado. Basta carregá-lo no porta-malas ou em qualquer outro espaço de
carga traseira do seu veículo e você terá espaço de sobra para armazenar equipamentos,
mantimentos e outros itens.
É dobrável, facilitando a armazenagem. Sua base antiderrapante mantém os produtos seguros
durante a viagem. Os organizadores são o complemento perfeito para todos os veículos.
Feito de materiais em PVC e Poliéster.
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I-63601

I-63600

I-1392200

ORGANIZADOR DE
PORTA-MALAS
GRANDE

ORGANIZADOR DE
PORTA-MALAS
PEQUENO

ORGANIZADOR DE
PORTA-MALAS
REESE

Barra Delimitadora

Para caçamba de Pick-ups e SUVs.

Código :
I-1390600
Dimensões :
65 x 1020 x 88 cm

Barra ajustável com sistema de catraca manual, prático e simples de
instalar. Pode ser ajustado dentro da caçamba de pick-ups ou SUVs de
pequeno e grande porte.
Proporciona segurança e evita danos à sua carga na hora do transporte
de volumes menores.
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PROTETOR DE PORTA MALAS
PARA VEÍCULOS SUVS
Código: I-1043500
O protetor interno de cargas protege o assoalho,
paredes internas e o teto do seu veiculo contra lama,
detritos e arranhões. O fundo impermeável mantém o
assoalho do veículo seco. A proteção para o para-choque
impede arranhões na pintura e nos acabamentos durante
a carga e descarga. A janela em vinil transparente permite
a visão através do vidro traseiro do seu veículo. Fácil de
dobrar quando não estiver em uso. Disponível nas cores:
preto e cinza, para combinar com qualquer SUVs.

Cobertura em poliéster de alta resistência e assoalho em PVC reforçado.

CAPA PARA MOTO
Código: I-9480000
Capa protetora para sua
motocicleta feita em nylon.
Oferece segurança para sua moto,
protegendo-a contra os efeitos
causados pelo tempo. Pode ser
utilizada em motos de até 1500cc.

KIT SUPORTE - CAIAQUE

Código: I-59876
Kit para pequenas embarcações
como caiaques, barcos, e canoas.
Produto emborrachado para maior
proteção do seu equipamento.
Ideal para seu transporte.
Oferece segurança e praticidade .

KIT SUPORTE - PRANCHAS

Código: I-59877
Vai surfar? Quer praticar sup?
Canoismo num rio tranquilo ou a
adrenalina nas corredeiras usando um
caiaque? O kit para transportar
pequenas embarcações e pranchas
de todos os modelos é a saída!
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Código: I-59876

KIT SUPORTE
CAIAQUE

Código: I-59877

KIT SUPORTE
PRANCHAS
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Se você é um ciclista amador ou profissional, se sua bike é para
montanha, pista ou apenas para lazer com a família, a Reese
oferece uma gama de produtos para transportar seus equipamentos .
Projetados em alumínio ou aço, estes suportes tem tudo que um líder
mundial em acessórios pode oferecer.
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SUPORTE
DE BIKES
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Adaptador para
Bicicleta Com Estrutura Em Y
Código: I-6145

Suporte em aço para bicicletas que possuem quadro em Y. Com este suporte é possível
posicionar sua bicicleta no transbike sem que possíveis acidentes ocorram.

Suportes de Bikes
I-63124

I-63123

I-63132

I-1370600

SUPORTE DE ATÉ
4 BIKES

SUPORTE DE ATÉ
3 BIKES

SUPORTE DE ATÉ
2 BIKES

SUPORTE DE ATÉ 3 BIKES
COM MONTAGEM NO
PORTA-MALAS Pro Series

I-1390300

I-TAR3601

I-59508

I-RCF012

SUPORTE DE ATÉ
3 BIKES c/ MONTAGEM
NO PORTA-MALAS

HYPER RIDE SUPORTE
DE ATÉ 3 BIKES
C/ ENCAIXE NO ENGATE

SUPORTE EM ALUMÍNIO
EMBORRACHADO NV2
ATÉ 2 BIKES (ENCAIXE
NO ENGATE DE 1,4” E 2”)

SUPORTE DE
1 BIKE

I-CT5669A

I-59404

Detalhes
ELEMENTARY SUPORTE
DE 1 BIKE
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SUPORTE DE 1 BIKE
PARA TETO DE CARRO
(REMOVE A RODA)

SUPORTE
DE BIKES

Suporte robusto e confiável, feito em aço e acabamento anticorrosivo, proporciona
segurança na hora do transporte de suas bikes. Ideal para quem gosta de viajar e
dar suas pedaladas diárias com a família.
Para melhor segurança, recomendamos o uso juntamente com o
conjunto de cintas de fixação I-116228

I-63124

I-63123

I-63132
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BIKES
RACK PARA BIKE
(COMPORTA 3 BIKES) - PRO SERIES

Código:
I-1370600

Excelente ajuste para a maioria dos carros, SUV, Crossovers e Vans. Possui almofadas de espuma de
grandes dimensões que proporcionam melhor proteção às superfícies pintadas. O ajuste de oito pontos
proporciona maior flexibilidade ao montar no veículo. Com revestimento E-coat e acabamento
resistente à ferrugem, acompanha seis correias que fornecem fixação estável e segura ao veículo.
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SUPORTE
DE BIKES
Código:
I-1390300

SUPORTE DE ATÉ 3 BIKES COM
MONTAGEM NO PORTA-MALAS REESE
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SUPORTE DE BIKE - HYPER RIDE

Suporte desenvolvido para uso em esferas de 50mm e montagem no engate traseiro.
Suporta até 60kg e comporta até 3 bicicletas, desde que não ultrapasse a carga permitida.
Adapta-se a quase todos os tipos de bike. É de fácil montagem e oferece total estabilidade
enquanto dirige evitando balanços e barulhos.

Suporte de
até 3 Bikes

Código:
I-TAR3601

I-116228

Para melhor segurança,
recomendamos o uso
juntamente com o
conjunto de cintas
de fixação.
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SUPORTE
DE ATÉ 2 BIKES
MODELO NV2

Código:
I-59508
Suporte para bike, comporta até
2 bicicletas com braços em alumínio.
Suporte possui 3 modos: aberto para
instalação das bikes, fechado e o
modo acesso ao porta-malas
(aberto em 180º).

Suporte em alumínio

I-116228

emborrachado NV2 até 2 bikes
(encaixe no engate de 1.1/4” e 2”).
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RACK DE TETO PARA
BIKE REESE BLACK WAVE

Código:
I-RCF012

Fácil de usar e rápido de montar, adapta-se na maioria dos racks de teto elíptico e oval.
Pode ser montado também no T-Slot de 20 mm. Adapta-se a quadros de tamanho de 22-80mm
de diâmetro e tubos oval até um máximo de 100mm x 80mm. Possui bloqueio de chave
(antifurto) do suporte e bike.
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RACK DE TETO PARA
BIKE REESE ELEMENTARY
O sistema de montagem rápida universal
permite instalação no T-slot e barras quadradas.

Código:
I-CT5669A

Adapta-se a quadros de até 80mm de
diâmetro (oval 65x80mm e redondo 22-70mm),
largura máxima de pneu 2,3 “, capacidade para
transportar bicicletas até 20 kg.
Suportes que protegem a roda da bicicleta,
pré-montado. Não é necessária nenhuma
ferramenta. Possui trava antifurto
para bike.
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SUPORTE DE BIKE

SUPORTE DE BIKE
PARA TETO
Suporte em alumínio com design arrojado. Leva praticidade e segurança aos seus
momentos de lazer com a sua bike. Fácil instalação, comporta 1 bike no
teto do seu veículo.
Obs: Suporte com montagem no garfo.
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Código: I-59404
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ENGATES REESE
REMOVÍVEIS

ENGATE BY REESE
Novo conceito em engate removível para carros
utilitários e de passeio. Suporte para esfera nos tubos
de 1¼ e 2”. Desenvolvido para o uso de suportes de bike e
toda linha de acessórios Reese.

ACESSÓRIOS VENDIDOS SEPARADAMENTE

Cód: I-5362

Tampão do
Engate removível

Cód: I-7039000

Dispositivo
antifurto

Cód: I-63123

Suporte de Bike
(Até 3 Bikes)

Cód: I-59508

Suporte de Bike NV2

CONHEÇA A LINHA COMPLETA - REESE
38

Premium

E

S
EE

M

E P R E MI U
M

Engate com
sistema de encaixe de
fácil utilização, design exclusivo
e moderno, com estrutura embutida no
para-choque, que veio para inovar seu modo de
tracionar, sem comprometer a
aparência do veículo.

R

REESE Premium,
muda seu estilo de vida
sem mudar o estilo
do seu carro.

REB OQUE

S

Reese Premium é o sistema de tração mais versátil conhecido
no mercado Americano e Europeu e agora disponível no Brasil e Mercosul,
através da Cequent veículos Premium.

Premium

Linha REESE PREMIUM
AUDI / BMW / JEEP / MERCEDES-BENZ - RANGE ROVER / VOLVO
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LINHA DE ACESSÓRIOS
PARA ENGATES BULLDOG
E REESE.

I-TL2021
Dispositivo de
segurança de aço com cabo
retrátil

I-130001
Módulo protetor com
circuito integrado e
proteção contra
sobrecarga

I-63201
Pino J
de proteção
contra furto

I-580401
Pino trava para
engate bulldog e 2”

I-3593
Suporte para esfera de
engate p/ cabeça 1.1/4”

I-5363
Tampa para tubo
de engate de 2”. Trava
hermeticamente à
abertura do tubo.
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O complemento
perfeito para seu engate.

I-5362
Tampa para tubo de
engate de 1.1/4“ - com logo.
trava hermeticamente à
abertura do tubo.

I-7050
tampa para tubo de
engate de 2“ com logo.
trava hermeticamente à
abertura do tubo.

I-5351
Tampa cromada para
tubo de engate de 1.1/4“

I-7039000
Pino trava para
engate de 1.1/4” E 2“

I-7060200
Step p/ Pick-Up
engate 2”

41

Linha de cordas catracas e redes REESE:
Produto de alta qualidade e máxima resistência, com ganchos em aço
emborrachado que evitam danos ao prender a carga. Vendidos em
conjunto ou unidades.
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SEGURANÇA
DE CARGA
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REDE DE
FIXAÇÃO DE CARGA
Código:
I-1393700

CARACTERÍSTICAS
Solução rápida e fácil para cargas leves.
Mede 36” X 48” e inclui 16 ganchos para fixação.
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Proteger sua carga é nossa principal função.

SOBRE O PRODUTO
A Rede de Fixação de carga REESE, tem o tamanho
perfeito para garantir que sua carga fique segura.
Possui cabos resistentes ao calor e raios UV.
Com 16 ganchos de alta qualidade que facilitam a fixação da carga.
Esta rede de carga mede 36” x 48”, ideal para bagagem leve,
caixas e equipamentos de camping.
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CORDAS

A Reese traz para o Brasil, uma linha de cordas elásticas, produtos de alta qualidade,
desenvolvidos para um estilo de vida ativo.
Uma diversidade de tamanhos e resistência. A pressão é distribuída de maneira
uniforme, com design que impede de correr, aumentando a segurança.
Possui ganchos de aço emborrachados que não riscam e nem danificam o local
onde será presa.

I-9481000
Corda
elástica flat
c/ 60 cm

I-9481100
Corda
elástica flat
c/ 90 cm

I-9481200
Corda
elástica flat
c/ 120 cm

I-9481300
Corda
elástica flat
ajustável em
até 1,20m
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I-9480400
Corda
elástica
c/ 60 cm

I-9480500
Corda
elástica
c/ 90 cm

I-9480600
Corda
elástica
c/ 120 cm

I-9429000
Kit sortido
c/ 20 cordas
elásticas

I-9432700
Kit sortido
c/ 10 cordas
elásticas
Flat
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PROTEJA SUA
CARGA

A REESE®, é líder de mercado em soluções de produtos automotivos, projetados para atender
aos setores: industrial, comercial e esportivo.
Desde 1952, a REESE® tem sido líder no mercado de reboques, com produtos testados e
aprovados para exceder os mais altos padrões do mercado. Reese® é a marca preferencial
“quando o desempenho é a expectativa”.
REESE® fornece soluções variadas e de qualidade comprovada para uso doméstico e industrial
como: automotiva, agrícola, construção, reboque e esportiva.
Seja qual for o seu transporte, pesado ou leve, conte com o REESE®. Temos a linha de
amarrações mais confiável e inovadora para proteger e garantir sua carga para viagens seguras.

I-9424700
Kit com 4 cintas afiveladas de
1,8m p/ fixação de carga leve
(carga máx. 136 Kg / ruptura
408 kg) aço galvanizado

I-9510800
Kit com 4 cintas de 3m
p/ fixação de carga com
catraca manual (carga máx.
136 kg / ruptura 408 kg)
aço galvanizado

I-9511100
Kit com 4 cintas de 3m p/
fixação de carga com
catraca manual (carga máx.
181 kg / ruptura 544 kg)
aço galvanizado

I-9482800
Kit com 4 cintas de 3m p/
fixação de carga com
catraca manual (carga máx.
227 Kg / ruptura 681 kg) aço
galvanizado e acab. cromado
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I-9425500
Kit com 2 cintas de 1,8m p/
fixação de carga com
catraca retrátil (carga máx.
227 Kg / ruptura 681 kg)
aço galvanizado

I-9426200

Kit com 4 cintas de 4m
p/ fixação de carga com
catraca manual (carga máx.
454 Kg / ruptura 1.362 Kg)
alumínio (serve para
fixação náutica)

I-9425200
Kit com 4 cintas de 4m
p/ fixação de carga com
catraca manual (carga máx.
454 Kg / ruptura 1.362 Kg)
aço galvanizado

CINTAS REESE
DURABILIDADE E
FLEXIBILIDADE
49

PROTEJA SUA
CARGA

Cintas e Catracas REESE® além de seguras, são as mais indicadas pela sua força e resistência
a proteger sua carga durante suas viagens. O transporte de cargas, precisa de uma grande
proteção. É por isso que você pode se sentir confiante, sabendo que nossos produtos de
fixação da carga são fabricados para atender e exceder as necessidades dos consumidores.

I-116228

Cinta de amarração de aço
inoxidável, acabamento
emborrachado e trava
dentada (indicada para bikes
e pranchas de surf)

I-9546300
Cinta de 3,5m p/ fixação de
carga com catraca manual
(carga máx. 227 kg / ruptura
681 kg) aço galvanizado

I-9481600

I-9485300
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Cinta afivelada de 1,8m
p/ fixação de carga leve
(carga máx. 136 Kg /
ruptura 408 kg) aço
galvanizado

Cinta de 3m p/ fixação de
carga com catraca
manual (carga máx. 227 Kg /
ruptura 681 kg) aço
galvanizado

I-9546700
Cinta de 1,8m p/ fixação de
carga com catraca retrátil
(carga máx. 227 Kg / ruptura
681 kg) aço galvanizado

I-9481500

Cinta de 3m p/ fixação de
carga leve com catraca
manual (carga máx. 136 Kg /
ruptura 408 kg)
aço galvanizado

I-9520300
Cinta de 2,4m para
fixação de carga com botão
de trava (carga máx. 181 kg /
ruptura 544 kg)
aço galvanizado

I-9425300
Cinta de 4m p/ fixação de
carga com catraca manual
(carga máx. 830 Kg / ruptura
2.497 Kg) aço galvanizado

I-9426300

Cinta com costura
refletiva de 6m p/
fixação de carga pesada
(carga máx. 1.500 Kg /
ruptura 4.540 Kg)
aço galvanizado
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PROTEJA SUA
CARGA

I-9426400

Cinta de 6m p/ fixação de
carga pesada com laços nas
extremidades
(Carga máx. 2.570 Kg /
Ruptura 7.718 Kg)

I-9511800
Cinta camuflada de 4,8m p/
fixação de carga pesada com
catraca manual (carga máx.
1.500 Kg /ruptura 4.540 Kg)
aço galvanizado

I-9482400
Cinta de 8m p/ fixação de
carga pesada com catraca
manual (carga máx. 1.500 Kg /
ruptura 4.540 Kg)
aço galvanizado

I-9546600
Cinta de 9m p/ fixação de
carga pesada com catraca
manual (carga máx. 1.500 Kg /
ruptura 4.540 Kg)
aço galvanizado

CINTAS REESE
DURABILIDADE E
FLEXIBILIDADE
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FOCO NO

SEGMENTO NÁUTICO

A Fulton fabrica tomadas elétricas de reboques, guinchos e acopladores, tendo como foco o
segmento náutico, a empresa possui mais de um século de atuação no mercado, tendo sido
fundada em 1911.
E agora a Cequent traz ao mercado sul-americano os produtos Fulton aos amantes de esportes
náuticos, os melhores produtos destinados a esses clientes.
“Quando combinamos design inovador, desempenho e estilo, você tem a marca que
definitivamente é a melhor escolha nas aplicações náuticas recreativas”.

I-2060166
Cinta de fixação náutica 1m
capacidade de carga 136 kg /
ruptura 408 kg

I-2061166
Cinta de fixação náutica 6m
capacidade de carga 181 kg /
ruptura 544 kg

I-2060666
Cinta de fixação náutica 1m
capacidade de carga 151 kg /
ruptura 454 kg
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Conheça nosso Show Room das Marcas:
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AGENDE SUA VISITA!
E veja as vantagens de ser um Cequent Store.
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Rua Flor de noiva, 800
Quinta da Boa Vista,
CEP 08597 - 630
Itaquaquecetuba - SP

Fone: + 55 (11) 4646 - 7300
SAC
sac@cequentgroup.com.br

WWW.CEQUENTGROUP.COM.BR

