LÂMINA DE VENDAS
MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO INTERNO

NOVA LINHA DE CHAVES POLIGONAIS
ABERTAS FLEX SPEEDY BELZER
Acesso que você nunca viu antes!

Mais veloz: não precisa tirar a chave
do parafuso a cadamovimento

Excelente para acessar
lugares mais difíceis

Alta resistência
em aço CR-V

Cabeça flexível:
pode trabalhar em
ângulo de até 180o

MAIS SEGURANÇA
Dispensa os “perigosos improvisos”
de angulação, feitos em chaves convencionais.

OBSERVAÇÕES
Ferramentas feitas com matéria-prima
em CR-V, acabamento polido que facilita
a limpeza e possui alta durabilidade.

PÚBLICO FINAL
Indústrias e profissionais de reparação.
Ideal para: tubulações de freio, sistemas
de refrigeração e instalações hidráulicas.

CONCORRENTES
Exclusiva:
Não temos concorrentes diretos.
Nenhum deles têm chaves desse modelo
com essa funcionalidade.

USO DO PRODUTO
Acessibilidade, velocidade e inovação são os
principais atributos dessa linha que é excelente
para clientes que querem alcançar lugares
estreitos com suas chaves e aumentar a
produtividade dos seus trabalhos.
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ARGUMENTOS PRA HORA DA VENDA:
Inovação que a
concorrência não tem

Além de tudo, é campeã
em segurança

Aqui não tem perda
de tempo!

- É tão inovadora que não tem
concorrentes diretos;
- Suas cabeças flexíveis têm
uma tecnologia que facilita
a acessibilidade e aumenta
a segurança;
- Super prática: garras
automáticas que encaixam
a chave nos parafusos
rapidamente.

- Trabalhar com essas
ferramentas é mais seguro
porque elas evitam
improvisos na hora de
alcançar um lugar estreito;
- A força e o torque oferecem
alta performance e
diminuem o esforço na hora
de realizar uma tarefa.

- Nem precisa tirar a chave do
parafuso para movimentar;
- É fácil de limpar por causa
do acabamento polido: uma
mão na roda;
- Possui encaixe automático
da chave no parafuso, chega
de fazer muito esforço!

Qualidade muito superior:
a melhor matéria prima
(CR-V) aliada ao melhor
processo de fabricação
Belzer

Não é só mostrar,
é demonstrar!

Chega de espanar parafusos
e porcas

Por se tratar de um produto
bastante específico,
é imprescindível uma boa
demonstração para o cliente.

- Por causa da força/torque,
evita maior desgaste de
parafusos e porcas;
- Menos prejuízo com
desperdício de peças.

- Maior resistência e
durabilidade que você
não encontra por aí;
- Garantia para sempre.

MEDIDA

CÓDIGO

MULTIPLICIDADE

CÓD. DE BARRAS
INDIVIDUAL

9x11mm

89102BT

1

7891645117092

10x12mm

89103BT

1

7891645117108

13x14mm

89104BT

1

7891645117115

15x17mm

89105BT

1

7891645117122

16x18mm

89106BT

1

7891645117139

19x21mm

89107BT

1

7891645117146

