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CONJUNTO DE ALICATES VDE 
IEC 60900

CONJUNTO DE ALICATES VDE
IEC 60900

•  De acordo com as medidas de segurança em vigor para 
trabalhos com uma tensão até 1.000 Volt (AC) ou 1.500 
Volt (DC).

•  Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida 
útil dos mordentes e lâminas de precisão.

•  Punho ergonómico de 2 componentes, antiderrapante 
e confortável com extremidade VDE adaptada para um 
trabalho seguro.

•  Alicate universal com lâmina extra longa para cabos 
grossos.

•  Alicate de descarnar que abre automaticamente através 
de mola.

•  Alicate de pontas semi-redondas com pontas fl exíveis 
resistentes ao esforço.

•  Alicate de corte lateral com cabeça delgada para óptima 
acessibilidade.

•  De acordo com as medidas de segurança em vigor para 
trabalhos com uma tensão até 1.000 Volt (AC) ou 1.500 
Volt (DC).

•  Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida 
útil dos mordentes e lâminas de precisão.

•  Punho ergonómico de 2 componentes, antiderrapante 
e confortável com extremidade VDE adaptada para um 
trabalho seguro.

•  Alicate universal com lâmina extra longa para cabos 
grossos.

•  Tesoura para corte fácil de condutores unifi lares ou 
multifi lares.

•  Alicate de pontas semi-redondas com pontas fl exíveis 
resistentes ao esforço.

•  Alicate de corte lateral com cabeça delgada para óptima 
acessibilidade.

Conteúdo Art.-Nr. Comprimento total Art.-Nr. do conjunto Qt./Emb.
Alicate universal 0714 01  575 180 mm

0714 01  580 1
Alicate de descarnar 0714 01  570 160 mm
Alicate com pontas semi-redondas 0714 01  577 210 mm
Alicate de corte lateral 0714 01  572 160 mm

Conteúdo Art.-Nr. Comprimento total Art.-Nr. do conjunto Qt./Emb.
Alicate universal 0714 01  575 180 mm

0714 01  581 1
Tesoura para cabos 0714 01  585 160 mm
Alicate de pontas semi-redondas 0714 01  577 210 mm
Alicate de corte lateral 0714 01  572 160 mm

 P 12 4061 | M 10 1061 | HT 08 0203 | MN 07 2517 | H 08 5033 | B 08 0049 | 04 06 071


