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Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e 
podem diferir do produto comercializado.

Testes em laboratório

Dupla isolaçãoQualidade certificada

As ferramentas Unior, além de garantir a segurança do 
usuário, facilitam o uso durante a manutenção e insta-
lação elétrica, uma vez que possuem design ergonômico e 
são especialmente desenvolvidas para o uso profissional.

As chaves, os alicates e outras ferramentas para trabalho 
com eletricidade são feitas com aço de alta qualidade e 
projetadas para o uso seguro e de fácil manuseio.

A dupla camada de proteção oferece mais segurança 
ao usuário e permite que o desgaste da ferramenta seja 
identificado com segurança. Quando a segunda capa 
protetora estiver visível, a ferramenta deve ser substituída 
por uma nova.

Para obter o certificado VDE, além de ser aprovada segundo os padrões da mais rigorosa norma de isolação para 
ferramentas manuais, a EN 60900, a ferramenta passa também por uma bateria de testes realizados em laboratório. 
Esses testes incluem:

VDE é um certificado emitido pelo Instituto Alemão de Testes e Certificações em Elétrica e Eletrotécnica 
fundado em 1893, ele realiza anualmente cerca de 100.000 testes para 7.000 fabricantes do mundo 
todo. Esses números são a prova da importância e reconhecimento das certificações que emitem. É o 
Instituto de testes e certificações mais reconhecido do mundo, com mais de 120 anos de experiência 
no mercado de Elétrica e Eletrotécnica.

Somente após ser aprovada em todos os testes, a ferramenta pode receber a certificação VDE. 
Diante disso, a Unior possui um diferencial importante, pois no mercado brasileiro são poucos os fabricantes de ferra-
mentas isoladas que possuem a garantia da certificação VDE.

O que é VDE?

Antes do início do ensaio, 
a peça é aquecida a 
uma temperatura de 

700C, podendo variar até 
20C para cima ou para 

baixo, por 168 horas. Em 
seguida, a ferramenta é 
colocada em um suporte 
e puxada a uma força de 
500N por 3 minutos. Se o 
cabo plástico permanecer 
firmemente preso à peça, 

o ensaio é aprovado.

É aplicada uma carga de 
20N (2Kg) no material 

isolante e o mesmo não 
pode apresentar trincas 
nem falhas que compro-
metam seu desempenho 

no ensaio elétrico.

As partes isolantes das 
ferramentas são sub-

mergidas em um banho 
de água por 24 horas, não 
podendo ocorrer descar-
gas elétricas, faíscas ou 

centelhas sobre as peças 
e a fuga de corrente deve 
ser inferior a 1mA a cada 
200mm de isolamento.

Neste ensaio, uma carga 
cai em queda livre por 3 
vezes sobre a ferramenta 
testada e a mesma não 

pode apresentar quebras, 
trincas ou danos à 

isolação.

Uma chama é aplicada 
sobre a isolação por 10 

segundos e a mesma não 
deve ultrapassar uma 

altura de 120 mm durante 
o período de observação 
de 20 segundos após a 

ferramenta ser retirada do 
queimador. 
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Certificação comprovada

Cuidados especiais

Para saber se a ferramenta que está comprando possui o certificado VDE, você pode:

1. Entrar em contato com o fabricante e exigir o certificado VDE original (que é emitido em inglês e alemão), 
com a marca que está na ferramenta.

2. Verificar se o certificado é legitimo, checando se a ferramenta consta no site da VDE (www.vde.com).

Esta verificação é um cuidado muito importante, pois ainda existem no mercado nacional diversos produtos de fabricantes que divul-
gam possuir o certificado VDE sem que isto se comprove.

A relevância de se possuir este documento é a real segurança do profissional que trabalha em áreas de risco, situação na qual qualquer 
erro pode custar sua vida.

• Utilize sempre luvas isolantes e óculos de proteção quando trabalhar com ferramentas;
• Nunca utilize ferramentas VDE em linhas vivas caso apresentem sinais de danos ou desgastes;
• Não realize modificações nas ferramentas ou na isolação VDE;
• Não permita que outros usuários utilizem suas ferramentas VDE;
• Sempre verifique as marcas de certificação VDE nas ferramentas antes do uso em linhas vivas;
• Quando trabalhar em instalações elétricas, o mais seguro é primeiramente desconectar estes sistemas das fontes de energia;
• Somente profissionais qualificados e treinados podem trabalhar em instalações elétricas de alta tensão;
• As ferramentas VDE garantem ao usuário a mais alta proteção quando utilizadas em trabalhos de alta voltagem.



85* Produtos da marca Belzer-Unior não são cobertos pelo programa de Garantia para Sempre Belzer.

Jogos e Kits Diversos

CARACTERÍSTICAS E DESTAQUES:

CARACTERÍSTICAS E DESTAQUES:

CARACTERÍSTICAS E DESTAQUES:

Jogo de Ferramentas VDE - 3 peças Jogo de Ferramentas VDE - 13 peças

Jogo de Ferramentas VDE - 4 peças

CÓDIGO Nº PEÇAS

624135BR 1 0, 634 3

Composição: Chave Philips isolada VDE PH2x100. Chave de fenda isolada VDE 
0.8X4.0X100. Alicate Universal Isolado VDE 8”.

EMBALAGEM

ESTOJO EM NYLON

CÓDIGO Nº PEÇAS

617571BR 1 1,970 13

Composição:  Alicates: Universal 180mm - Corte Diagonal 160mm - Descascador de 
Fios 160mm - Bico Chato Longo 160mm / Arco de Serra / Faca Curva Desencapadora de 
Cabos / Chaves em milímetros: Fenda (1,5x75; 4x100; 5,5x125) - Phillips (4,7x80 (Nº1), 
6x100 (Nº2) - Teste de Voltagem: 0,5x3mm / Trena de Aço 3m

EMBALAGEM

ESTOJO EM NYLON

CÓDIGO Nº PEÇAS

621136BR 1 0,606 4

Composição: Chave Philips isolada VDE PH2x100. Chave de fenda isolada VDE 
0.8X4.0X100. Chave de teste 220 - 250 V. Alicate Universal Isolado VDE 7”

EMBALAGEM

ESTOJO EM NYLON

MEDIDAS:

MEDIDAS:

MEDIDAS:




