ÍNDICE DE ÍCONES

GARANTIA
VITALÍCIA

PRECISÃO

100%

Ferramentas com garantia para sempre
contra defeitos de fabricação

Representa o encaixe tipo phillips das
chaves phillips.

Sistema speedy que permite o aperto
e desaperto sem a necessidade de se
retirar a chave do parafuso.

Ferramentas com garantia vitalícia
contra defeitos de fabricação

Representa o encaixe tipo pozidrive das
chaves pozidrive

Chaves de aperto com ângulo de 15°
na cabeça

Alicate universal belzer dura 10x mais
que alicates concorrentes

Representa o encaixe tipo torx das
chaves torx

Ferramentas fabricadas em aço vanádio
+ molibdênio + níquel

Produtos lufkin em cor laranja
“vibrante” para melhor localização

Formato do encaixe tipo vortex belzer
que elimina a necessidade de soquetes
longos devido ao seu perfil vazado

Cr-Mo

Ferramentas fabricadas em aço cromo
molibdênio

Alicates com precisão testada e
garantida de fábrica

Representa a cabeça de parafusos
espanados

Cr-Ni

Ferramentas fabricadas em aço cromo
níquel

Prensa terminais

Representa a cabeça de parafusos
estriados

Cr-V

Ferramentas fabricadas em aço cromo
vanádio.

APROVADA

Representa a cabeça de parafusos
e-torx

Ferramentas fabricadas em aço níquel +
molibdênio + vanádio

Produtos mayle em cor “vibrante” para
melhor localização

Representa a cabeça de parafusos
multidentados

Ferramentas fabricadas em aço svcm

Ferramentas com acabamento black
(oxidado)

Representa o encaixe sextavado (6
lados) das chaves canhão

Perfil das limas retangulares, c/ picado
nas faces e bordas.

Embalagem permite o teste da
ferramenta no ponto de venda.

Representa a cabeça do parafuso
sextavado (6 lados).

Perfil das limas facas, c/ picado nas
faces e bordas

Chaves invertidas aprovadas pela
fundação de artrite norte americana

Representa a cabeça do parafuso
quadrado

Perfil da lima facão, c/ picado nas faces

Ferramentas aprovadas e certificadas
pelo instituto vde para trabalhos até
1000v em correntes alternadas e 1500
em correntes contínuas.

Chave com sistema de catraca na boca
estrela

Perfil das limas meia-cana, c/ picado
nas faces

Ferramentas de acordo com a norma de
segurança da abnt

Chave com sistema de catraca na boca
estrela, com sistema de reversão do
lado com apenas uma mão

Perfil das limas motosserras, c/ picado

Ferramentas isoladas conforme norma
nbr 9699 e nr 10 e certificadas

Botão nas catracas para liberação
rápida dos soquetes

Perfil das limas quadradas, c/ picado
nas faces

Ferramentas isoladas p/ trabalho em
redes vivas até 1000v

Perfil mais fino da cabeça das chaves
com catraca, para melhor acesso

Perfil das limas serra-engenho, c/
picado de face e borda.

Acabamento das chaves cromado e
espelhado

Perfil arredondado do encaixe das
chaves e soquetes que facilita o encaixe
e evita que a cabeça do parafuso espane

Perfil das limas triangulares, c/ picado
nas faces

Representa o encaixe sextavado (6
lados) dos soquetes

Perfil arredondado na boca fixa das
chaves de aperto que facilita o encaixe
e evita que a cabeça do parafuso espane

Representa o encaixe estriado (12 lados)
dos soquetes

Ferramentas com catraca que necessita
de somente 5° para trabalho

Representa o encaixe tipo fenda das
chaves de fenda

Chaves de aperto com cabeça flexível de
até 180° para trabalho

Tamanho ideal, design inovador

+ VIBRANTE

BLACK EDITION
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EMBALAGEM
PERMITE
TESTE
NO PDV

OCP 0005

NBR 9699

APROVADO
Isolação de cabo
até 1000V
e NR10

Cabo e haste isolados
de acordo com a norma
ABNT NBR 9699
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