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Loja conceito
A soma dos ideais de todas as marcas do 
grupo Raven, com ferramentas e serviços 
de qualidade, voltados aos profissionais da 
reparação e aos apaixonados por ferramentas.

Relacionamento
Uma nova forma de se relacionar com o mercado, por meio 
de um espaço onde se possa experimentar e questionar à 
vontade. Informações técnicas direto da fábrica e um amplo 
calendário de palestras para formação técnica e capacitação.

Variedade de Produtos
Aqui você encontra a linha completa de produtos 
Raven, King Tony, Mighty Seven e Scangrip. 
As melhores ferramentas do mercado, com 
a qualidade, a durabilidade e o desempenho 
reconhecidos pelos diversos profissionais 
e personalidades da mecânica automotiva.

Experiência única 
Qualidade no atendimento e de informação, somado à 
experimentação de nossos produtos. Serviços exclusivos, 
por meio dos quais é possível observar uma Oficina Modelo 
e ainda construir um projeto próprio e personalizado.

STORE

S U M Á R I O

Maior envolvimento com as marcas do grupo Raven

Um novo jeito de se posicionar

Página  04

Página   16

Página  26

Página  28

A Raven Store nasce do desejo de se criar 
um espaço de interação com as marcas do 
grupo Raven, tradicional empresa brasileira de 
ferramentas, cuja qualidade de seu atendimento e 
de seus produtos é reconhecida desde 1971.
Um ambiente em que os profissionais da 
reparação e os apaixonados por ferramentas 
terão acesso a produtos de altíssima qualidade e 
desempenho, a informações técnicas e a palestras 
com as melhores empresas do setor e as maiores 
personalidades da mecânica automotiva.
Uma experiência única, com atendimento 
diferenciado e serviços especializados, em que é 
possível projetar sua nova oficina com as melhores 
ferramentas do mercado.

Venham nos visitar e sejam bem-vindos 
a Raven Store.
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/// ELEVADORES PANTOGRÁFICOS

UM NOVO CONCEITO
EM ELEVADORES

• Altura máxima de elevação de 1,80m
• Projeto personalizado, ideal para o seu negócio
• Produzido em diversas cores:

FERRAMENTAS ESPECIAIS 5

ESPAÇO MAIS LIVRE E ORGANIZADO
MAIS PRODUTIVIDADE E LUCRO

ELEVADOR PANTOGRÁFICO

Código do produto: 107530s 

Apenas 45 
segundos para 
se elevar o 
veículo do chão

Elevador com extensor
• Extensores para veículos maiores.

• Melhora o centro de gravidade.

• Possibilita elevar os veículos em pontos 
de apoio específicos.

Mais postos de trabalho.
• Maior espaço livre na oficina
• No mesmo espaço ocupado por 02 

elevadores de coluna, instala-se até 03 
elevadores pantográficos.

• Maior facilidade de manobras
• Elevadores são embutidos no chão ou 

nivelados no piso.

• Acesso fácil ao interior dos veículos
• Sem colunas, facilitando a abertura de 

portas.

Preço sob Consulta
Para maiores informações acesse: 
www.ravenelevadores.com.br
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7

Scanner 3 Scope
Diagnóstico preciso e completo

• Osciloscópio digital automotivo
• Tablet de 7” com módulo de comunicação sem fio, via bluetooth
• Cabo OBD inteligente com diversos adaptadores
• Mais de 20 acessórios inclusos
• 03 Canais de medição
• Conjunto de alta tensão para bobinas de ignição
• Adaptador para tomada de 12V e 24V
• Fornecido com maleta de transporte, resistente e leve

Código do produto: 108900

FERRAMENTAS ESPECIAIS /// DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO

Atende veículos nacionais e importados com ciclo Otto, modelos fabricados 
a partir de 1997, e Diesel, modelos fabricados desde 2001.

valor: sob consultaPara maiores informações acesse: www.ravenscanner3.com.br
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9/// MOTORFERRAMENTAS ESPECIAIS

Sincronismo do Motor

Relação simplificada. Consulte nosso site ou catálogo para informações de aplicação específica. 
Acesse: www.ravenferramentas.com.br

As novas gerações de motores geram 
mais potência e economia. Por outro 
lado, demandam procedimentos mais 
complexos  que exigem ferramentas 
especiais no ajuste do sincronismo 
entre a árvore de manivelas e os eixos 
do comando de válvulas.
A Raven já desenvolveu mais de 25 

Alguns Veículos Atendidos* Motor Código Preço

VW Fox, Gol G7, up!, Golf, Variant, Jetta, 
SpaceFox, Space Cross, Saveiro G7, Audi 
A3

1.0 12V (3 cilindros)
1.4 16V TSi
1.6 16V MSi

111501 R$677,90

em até 6x

Ford Ka, New Fiesta, Ecosport, Focus, 
Mondeo, Fusion, Ranger

1.0 12V TiVCT (3 cilindros)
Sigma 1.6 16V
Duratec 2.0/2.3/2.5 16V

121501 R$612,79

em até 6x

Ford Focus, Ecosport, Fusion, Range 
Rover, Evoque, Land Rover Freelander, 
Volvo S60

Duratec 2.0 16V Direct 
Flex e Ecoboost

121502 R$578,72

em até 5x

GM Cruz, Sonic, Tracker, Captiva, Malibu, 
Omega, Trailblazer

Ecotec 1.6 e 1.8 16V
Ecotec 2.4 16V
High Feature 3.0 e 3.6 24V V6

131500 R$678,36

em até 6x

Gm S10, Trailblazer, Land Rover 
Defender

2.8 16v CTDi
Duratorq 2.4 16V (4 cilindros)

131501 R$662,26

em até 6x

Fiat Mobi, Palio, Punto, Cinquecento, 
Uno

EVO 1.0 e 1.4 8V
MultiAir 1.4 16V

141504 R$454,34 

Fiat Toro, Jeep Renegade e Compass FPT 2.0 16V MultIJet II 141505 R$353,77

Fiat Mobi, Argo, Uno 1.0 6V (3 cilds.) e 1.3 8V 
Firefly

141506 R$560,05

em até 5x

Renault Master e Mercedez Benz 
Sprinter

2.3 16V dCi e OM-651 151502 R$980,09

em até 6x

Peugeot 208, 308, 408. 508 
Citroen C4, DS3, DS 
Mini Cooper  e BMW 116i,118i,316i

PSA/BMW 1.6 16V Prince 161502 R$931,55

em até 6x

BMW 125i, 320i, 328i, X1 sDrive, 
X3 xDrive

BMW 2.0 16V, 2.5 24, 3.0 24V 251502 R$2342,88

em até 10x

Mercedes Benz A200, B200, C180 Mercedes Benz 1.6 e 2.0 16V 271001 R$928,75

em até 6x

conjuntos de ferramentas para o 
sincronismo de motores. Neles, o 
reparador encontra as ferramentas 
necessárias e os procedimentos 
completos para os ajustes, 
categorizados para cada grupo de 
mores. Tudo isso, organizado em 
práticas maletas plásticas.
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11/// PRESSÃO DE ÓLEO /// ARREFECIMENTOFERRAMENTAS ESPECIAIS

Teste de Pressão de Óleo 
em Dois Pontos do Motor

Testes do Sistema 
de Arrefecimento

Código do produto: 109150

Código do produto: 
109671 (linha automotiva, 4 adaptadores)
109681 (linha automotiva, 11 adaptadores)
109672 (linha diesel pesada, 4 adaptadores)
109682 (linha diesel pesada, 9 adaptadores)

Ao indicar, simultaneamente, a pressão 
de óleo em dois pontos distintos do 
sistema de lubrificação do motor, o 
teste Raven 109150 ajuda o reparador 
a identificar mais rapidamente a causa 
de falhas.
Enquanto os demais equipamentos 
de mercado só indicam a pressão 
no interruptor de óleo, o teste Raven 
109150 fornece também a leitura no 
filtro de óleo. Com esses dois valores 
de pressão em mãos, fica mais fácil 
verificar se o problema está na bomba 
de óleo ou em outra parte do sistema 
de lubrificação.

Duráveis, confiáveis e com grande 
aplicação: assim são os conjuntos 
para teste da pressão de sistema de 
arrefecimento desenvolvidos pela 
Raven Ferramentas Especiais.
Além do tradicional teste de 
pressurização artificial do sistema com 
os adaptadores instalados nos bocais 
dos reservatórios dos veículos, os 
conjuntos da Raven permitem também 
o teste das válvulas das tampas.

Ampla aplicação: 

Desenvolvido para 

motores à álcool 

e à gasolina.

Diversos adaptadores 

de conexão para linha 

de veículos nacionais

r$600,816X r$100,13
EM ATÉ

Para maiores informações acesse: www.ravenferramentas.com.br

 109671 R$501,63 

ou  5x de R$ 100,33

109672 R$650,97
ou 6 x de 108,50

109681 R$1.293,52 
ou 10 x de R$ 129,35

109682 R$1.723,16
ou 10 x de R$ 172,32
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13/// TRANSMISSÃO /// SERVIÇOS GERAISFERRAMENTAS ESPECIAIS

Macaco Telescópico para 
Caixas de Transmissão

Bancada Móvel de Apoio

Modelo robusto, com pistão de dois 
estágios e pedais independentes para 
ascensão e descida. Além disso, sua 
bandeja de apoio permite ajustes de 
inclinação mais complexos, facilitando 
o posicionamento e reinstalação da 
caixa de transmissão.
Bandeja plana proporciona maior base 
de apoio, enquanto rodas em poliamida 
oferecem maior durabilidade e menor 
nível de ruído durante a movimentação.

Bancada móvel com ajustes de altura e 
posição do tampo.
Tenha um ponto de apoio para 
equipamentos, ferramentas e peças 
nos reparos dentro e fora do veículo.
Coluna e quadro revestidos com 
espuma permitem encostar a bancada 
ao veículo, sem o risco de danificar 
a pintura. O tampo é revestido com 
laminado plástico de fácil limpeza, 
além disso, contém cuba metálica para 
coletar peças pequenas.

Altura min./máx.: 
0,90 / 1,80 m
Capacidade de carga: 
250 kg

Altura min./máx.: 
0,90 / 1,50 m
Capacidade de carga: 
10 kg

Código do produto: 102520
Código do produto: 107008

r$2.218,67 r$444,2910X r$221,87
4X r$111,07

Tenha sempre em mãos 
o que você mais precisa

Para maiores informações acesse: www.ravenferramentas.com.br
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15/// SUSPENSÃO E CUBOS DE RODA /// FREIOS E DIREÇÃOFERRAMENTAS ESPECIAIS

Extrator de Terminais

 Extrator e Instalador de 
Juntas-Homocinéticas

Extrator Hidráulico 
para Cubos de Roda

Construção robusta e exclusivo sistema de garras que se 
fecham durante a extração. Ferramenta desenvolvida para 
extrair terminais de direção e braços Pitman em veículos 
leves e pesados. Abertura das garras: 56 a 110 mm.

Maior agilidade e menor esforço
Aplicado em homocinéticas de 115 mm. Adaptadores para 
diâmetro de ponta de 23, 28 e 34 mm, para fixação da 
ferramenta. Rolamento axial que diminui bastante o esforço.

Resistência e praticidade
Extrator hidráulico de cubos de roda dianteiros e traseiros 
de automóveis, com 3, 4, 5 e 6 furos ou prisioneiros.

Código do produto: 103015

Código do produto: 103017

Código do produto: 
103006  - Parafuso hidráulico de 5 ton para veículos leves
103012 - Parafuso hidráulico de 15 ton para veículos utilitários

103006  

103012

r$246,42

r$357,97

r$1.830,43

r$928,75

2X r$123,21

3X r$119,32

10X r$183,04

6X r$154,79

Agilidade com praticidade
Retorna êmbolos de pinças de freio 
traseiras para a troca de pastilhas. Ideal 
para automóveis e utilitários nacionais e 
importados.
Adaptadores universais de 32, 35 e 40 
mm e específicos para veículos Ford 
Focus 2008>, BMW, Mini, Iveco Daily e 
VW Passat.

Projetado para facilitar
Jogo de suporte, garras e fusos que 
permite diversas configurações para 
a extração ou para a montagem de 
volantes de direção. Composto por 41 
peças.

Código do produto: 
106500

Código do produto: 
105500

r$352,143X r$117,38

Ferramenta para 
Pressionar Êmbolo de 
Pinças de Freios

Extrator de Volante 
de Direção

Para maiores informações acesse: www.ravenferramentas.com.br

r$458,544X r$114,64
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 FUNCIONALIDADE EM HARMONIA COM O 
BOM GOSTO

ORGANIZAÇÃO & TRANSPORTE 17/// ARMÁRIOS

Armário MODULAR
87D11X03A-KB

3 Painel perfurado porta-
ferramentas 

4 Tampo em madeira de 
chapas compensadas 
multilaminada

5 Abertura de 380mm 
com mínimo esforço.
Manta emborrachada 
em todas as gavetas.

5 Maior segurança. 
Chaves e fechaduras 
com numeração de 
série.

5 Baú com 07 gavetas 
com puxadores de aço 
escovado.

5 Gavetas com trilhos laterais 
telescópicos com rolamento 
e trava de segurança

2 Armário modular 
de parede com porta 
basculante

1 Armário modular com 
portas e prateleiras

3

1 2

4

5 6

Para maiores informações acesse: www.kingtony.com.br

6 Lixeira com suporte 
para rolo de papel

• Estrutura reforçada em chapa de aço de 1,2mm
• Pintura Eletrostática
• Sistema Modular King Tony valor: sob consulta
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ORGANIZAÇÃO & TRANSPORTE 19/// CARRINHOS /// CAIXA SANFONADA

• Estrutura reforçada em chapa de aço de 1,2mm
• Mantas emborrachadas em todas as gavetas
• Sistema de fechadura central e chave com

numeração de série
• Painel lateral perfurado porta-ferramentas para

ganchos e bandejas porta-objetos
• Sistema Bumper cantoneiras protetoras

antichoque
• Pintura eletrostática
• Disponível nas cores:

64 ferramentas
• 15 Soquetes sextavados 1/2“ | 10 – 27 mm
• 01 Lanterna Led
• 07 Chaves L hexalobulares 17 – 24 mm
• 08 Chaves L hexagonais 02 – 10 mm
• 17 Chaves combinadas 06 – 24 mm
• 01 Alicate universal 7”
• 01 Alicate corte 6”
• 01 Alicate meia-cana 6”
• 03 Chaves de fenda cruzada 1x80 – 3x150
• 03 Chaves de fenda simples 5.5x100 – 8x175
• 01 Soquete de vela 1/2“ | 20.8 mm
• 01 Junta universal articulada 1/2“
• 02 Extensões 1/2“ | 5” e 10”
• 01 Extensor articulado 1/2“ | 2”
• 01 Cabo de força T 1/2“ | 250 mm
• 01 Catraca reversível 1/2“ | 10”

Gavetas com trilhos 
laterais telescópicos 
e rolamentos

Carrinhos porta-ferramentas

r$2.850,7010X r$285,07

EM ATÉPeso: Medida:
257.65 Kg 295,5 x 46 x 200 cm

87634-7B

7 gavetas Linha

ARMAZENAR SUAS FERRAMENTAS COM MAIS 

DURABILIDADE
CAIXA SANFONADA

EM ATÉ

902-064BK

Para maiores informações acesse: www.kingtony.com.br

Rodízios giratórios com freios.

r$980,879X r$108,98
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/// SOQUETES E ACESSÓRIOSO MUNDO USA 21

PARA AS MÃOS MAIS HABILIDOSAS :
AS FERRAMENTAS CERTAS
PARA UM TRABALHO EFICAZ, RÁPIDO E PRÁTICO.

MINI CATRACA REVERSÍVEL  1/4” JOGO DE SOQUETE ESTRIADO 1/2”

SOQUETE Sextavado LONGO 1/2”

Código do produto: 276A-04G
Código do produto: 4028BR

Código do produto: 4315MR

Engrenagem com 72 dentes em aço cromo-molibdênio fosfatizado
Mecanismo de reversão sentido horário e anti-horário
Empunhadura ergonômica

Encaixe para Bits 1/4”magnetizado

Encaixe quadrado para soquetes e chave soquetes

24 ferramentas em cromo-vanádio
Sistema King Tony Fix-Drive perfil arredondado 
para maior torque

Composição

18 Soquetes estriados 1/2“ | 08 – 32 mm
01 Soquete de vela estriado 1/2“ | 20.8 mm
01 Catraca reversível 1/2“ | 10”
01 Cabo de força T 1/2“ | 300 mm
02 Extensões 1/2“ | 5” e 10”
01 Junta universal articulada 1/2“

15 soquetes em cromo-vanádio | 10 – 32 mm
Sistema King Tony Fix-Drive perfil arredondado para maior torque
Estojo metálico para armazenamento

Para maiores informações acesse: 
www.kingtony.com.br

r$83,23 r$473,214X r$118,30
EM ATÉ

r$339,443X r$113,15
EM ATÉ

r$280,742X r$140,37
EM ATÉ

soquete de impacto extra longo 1/2
Código do produto: 4410MP

08 soquetes de impacto em cromo-molibdênio temperado | 12 – 23 mm
Indicado para o uso em chaves de impacto pneumáticas
Estojo metálico para armazenamento
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/// CHAVES HEXALOBULARES 23

Chaves combinadas rápidas | ARTICULADA

Chaves Combinadas Rápidas | Reversível Angulada

Código do produto: 3730M

Código do produto: 3732M

• Chaves combinadas de 08 a 19 mm
• Boca estriada com catraca articulada (180°)
• Catraca com engrenagem com 72 dentes
• Boca fixa e estriada com a mesma bitola
• Sistema King Tony Fix-Drive perfil arredondado 

para maior torque

• Chaves combinadas de 08 a 19 mm
• Boca estriada com catraca e mecanismo de reversão
• Catraca com engrenagem com 72 dentes
• Boca fixa e estriada com a mesma bitola
• Sistema King Tony Fix-Drive perfil arredondado para 

maior torque

r$213,932X r$106,97
EM ATÉ

r$60,71

r$62,15

/// CHAVES COMBINADAS RÁPIDASO MUNDO USA

Para maiores informações acesse: 
www.kingtony.com.br

a partir de

a partir de

SOQUETE E CHAVE SOQUETE HEXALOBULAR 
Código do produto: 7120PR

20 ferramentas em cromo-vanádio
Estojo metálico para armazenamento

Composição
• 05 Chave soquetes 3/8” | T10 – T27
• 05 Chave soquetes  1/2“ | T30 – T55
• 04 Soquetes 3/8“ | E6 – E10
• 05 Soquetes 1/2“ | E12 – E20
• 01 Adaptador 1/2“ x 3/8”

JOGO DE CHAVE L HEXALOBULAR
Código do produto: 20309PR

• 09 chaves L hexalobulares | T10 – T50 
• Perfil hexalobular chanfrado para 

encaixe mais rápido e prático
• Ideal para parafusos com perfil 

hexalobular interno
• Suporte para armazenamento e 

transporte

r$56,95
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25

ALICATE DESENCAPADOR
Código do produto: 67A1-07

• Ajuste de comprimento 
de corte 

• Lâmina desencapadora de fios 
AWG 30-12 e cabos chatos RJ-45 
e RJ-11/12 (6-12mm)

Maior praticidade na operação 

Desencapa facilmente fios e cabos chatos

Guilhotina para não deixar rebarbas 

• Guilhotina

Agilidade e Praticidade

r$55,79

LANTERNA PROFISSIONAL DE LED
Código do produto: 9TA27

• LED COB 3W ! 300 Lumens
• Bateria recarregável de íon-lítio com conexão USB
• Autonomia de 4 horas
• Corpo em ABS altamente resistente

• Base imantada basculante 180° 
• Gancho para suporte e fixação
• Conexão USB
• 5 LEDs no topo

r$155,69

Maior Luminosidade 
e Menor opacidade

/// OUTRAS FERRAMENTASO MUNDO USA

Para maiores informações acesse: 
www.kingtony.com.br

A

A

B

B

C

C

D

D
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/// FERRAMENTAS PNEUMÁTICASA SOLUÇÃO COMPLETA 27

FURADEIRA PNEUMÁTICA 3/8”

CATRACA PNEUMÁTICA 1/2“

Retífica Reta

Código do produto: QE-333

Código do produto: NE-421

Código do produto: QA-0215B

Ideal para serviços de furação e trabalhos de funilaria
Mandril Jacobs® de 3/8”
Seletor para sentido normal e reverso
Gatilho anatômico e empunhadura emborrachada

Ideal para funilaria, forjaria, rebarbação e polimento
Potência de 0,9 HP | Velocidade de 20.000 RPM
Pinças de 1/8” e de 1/4”
Empunhadura emborrachada
Maleta para organização e transporte

MAIS LEVE E MENOS VIBRAÇÃO 
Seletor para sentido normal e reverso
Gatilho com controle de velocidade
Empunhadura ergonômica e emborrachada

r$369,883X r$123,29
EM ATÉ

r$353,513X r$117,84
EM ATÉ

r$289,93

10% MENOS VIBRAÇÃO:
4,6 M/S² 

12% MAIS LEVE:
1,04 KG

Potência e 
Velocidade:

0,65 HP
1.800 RPM

CHAVE DE IMPACTO 1/2”
Código do produto: NC-4238

Mais potência! Mais Torque!
DUPLO MARTELETE
TORQUE MÁXIMO DE 55,3 KGFM

5 níveis de velocidade sentido normal e reverso
Cabo ergonômico e gatilho anatômico

MAIOR PODER DE CORTE E DE ABRASÃO
10 MODELOS DE PEDRAS MONTADAS
REBOLOS EM LIGA VITRIFICADA

r$439,193X r$146,40
EM ATÉ

Para maiores informações acesse: 
www.kingtony.com.br
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///  LANTERNASINOVAÇÃO EM ILUMINAÇÃO 29

Nova Uniform: 
Inspeção e uso Geral

Sunmatch 2: Ajuste de cor para repintura

Line Light Bonnet C+ R |Luminosidade intensa

Flood Lite S: 
luminosidade mais ampla

Código do produto: 035240

Código do produto: 035407

Código do produto: 035445

Código do produto: 035630

Suporte telescópico ajustável para fixação na área de trabalho 1,2 – 1,7 m
Ganchos emborrachados
Dois níveis de iluminação 500 e 1.000 Lumens
Facho de luz concentrado 75°
Bateria recarregável e cabo de alimentação de 5 m
Certificação IP65, resistentes à impactos, óleo, água e poeira

Dois níveis de iluminação 250 
e 300 Lumens
Dois pontos de emissão de luz, 
frontal e topo
Base imantada articulada 180° 
e gancho para suporte
Certificação IP65, resistentes à 
impactos, óleo, água e poeira

LED COB
Dois níveis de intensidade e de temperatura de 
luz para melhor reprodução de cores:
Quente e amarelada 4.500 Kelvin
Fria e azulada a 6.500 Kelvin
Base imantada articulada 180° e gancho para suporte
Sistema de autodesligamento após 3 minutos para poupar bateria
Certificação IP65, resistentes à impactos, óleo, água e poeira

LED SMD com iluminação de 1.000 Lumens
Base articulada 180°
Bateria recarregável com autonomia de 4 horas
Certificação IK07, compacta, leve e resistente

r$607,706X r$101,28
EM ATÉ

r$1.206,6010X r$120,66
EM ATÉr$1.215,4010X r$121,54

EM ATÉ

r$590,09SOLUÇÕES COMPLETAS 
DE ILUMINAÇÃO PARA OFICINAS
Lanternas especialmente projetadas para o uso diário em oficinas 

mecânicas e em trabalhos de reparação.
Projetos robustos com certificação IP, resistentes à impactos, óleo, 
água e poeira; luzes em LED COB e SMD para maior luminosidade, 
foco e intensidade de luz; baterias recarregáveis, ganchos, bases 
imantadas e suportes especiais deixam as mãos livres para o trabalho.

Para maiores informações acesse:
 www.scangrip.ravenferramentas.com.br

SIMULA A LUMINOSIDADE NATURAL
MELHOR REPRODUÇÃO DE CORES

1.000 LUMENS SOB O CAPÔ DO MOTOR

5X r$118,02
EM ATÉ
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Projete a sua

O F I C I N A
Toda ideia começa como um sonho e é dos sonhos 
que se iniciam as trajetórias para as grandes 
realizações.

A Raven nasceu de um sonho, no início dos anos 
1970. Hoje, ela é uma reconhecida empresa de 
ferramentas, vencedora de prêmios de qualidade 
e aclamada pelos profissionais da reparação.

A Raven reconhece o poder dos sonhos. É por isso 
que a Raven deseja transformar seus sonhos em 
ideias, em projetos, em um futuro brilhante.

Na Raven Store, seus sonhos se transformam 
em projetos personalizados, ajustados ao seu 
negócio. Projete sua Oficina com um de nossos 
consultores.

Seu sonho. Nosso atendimento. 
Venha, vamos projetar juntos! 
Vamos Crescer juntos!

Raven Store, o caminho para fazer o seu negócio 
uma realidade. 

PROJETOS 
PERSONALIZADOS

Os consultores da Raven 
Store elaboram projetos 
personalizados, para o melhor 
aproveitamento da área útil de 
sua oficina mecânica, mediante 
o dimensionamento e alocação 
de elevadores pantográficos, 
armários e carrinhos porta-
ferramentas.

PROJETOS EM MÃOS

Na Raven Store, você conta com 
atendimento especializado. O 
projeto é entregue em mãos com 
a elaboração de orçamentos 
com as ferramentas úteis ao 
seu negócio e com o projeto de 
arquitetura de espaço.

VISITA TÉCNICA

Solicite uma visita técnica. 
Nossos consultores avaliarão 
os serviços prestados e as 
dimensões do imóvel, para 
elaborar um projeto ajustado às 
suas necessidades.
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 WWW.RAVENSTOREFERRAMENTAS.COM.BR
AVENIDA ADOLFO PINHEIRO, 1.400 - SANTO AMARO
SÃO PAULO/SP - CEP: 04734-002

(11) 5521-2631 | 5521-2488
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