
soluções para esTruTuras

• Caixa PlástiCa teC180
• PoChete
• luva
• aliCate vDe 
• aliCate NBR
• aliCate DesCasCaDoR De fio
• Chave De feNDa vDe
• estilete DoBRável

soluções para seGuraNça
 e arMaZeNaMeNTo

• DisCo De CoRte 3x1
• seRRa CoPo BiMetáliCa
• DuPla + aRCo i 20
• DisCo DiaMaNtaDo Cvi
• PoNtas PaRa PaRafusaDeiRa iMPaCt

G u I a

E L ETR I C I STA

Fique ligado em todas as ações da 
IrWIN entre profissionais!

www.irwin.com.br

é outro nível

PROFISSIONAIS

a iRWiN ofeReCe uM PoRtifÓlio De 
PRoDutos Que É outRo NÍvel.

PRofissioNais MeReCeM
QualiDaDe MáxiMa.



CaIxa plásTICa TeC180
• Mala com proteção hermética, protege ferramentas 

e dispositivos eletrônicos em seu interior.
• evita umidade, sistema de fechamento exclusivo.

poCheTe
• facilita o acesso de ferramentas de 

uso contínuo bem como de pequenas 
ferragens como pregos, parafusos e 
buchas.

alICaTe VDe 
• segue norma internacional vDe ieC60900. 
• isolamento de 1000 v. Resistente à alta tensão.
• alto poder de corte, com o eixo descentralizado, garante 

até 20% a mais de força para cortar, apertar e segurar.
• Duráveis. Produzido em aço Cromo-Níquel.
• Modente cruzado para prensar sem cortar malha do fio.

esTIleTe DobráVel 
• Com descascador de fio.
• sistema de trava para maior segurança.
• Compartimento para armazenamento de lâminas.
• Corte de madeira e materiais metálicos. 

poNTas para paraFusaDeIra IMpaCT
• fabricada para máxima durabilidade em trabalhos que exigem 

alta rotação e torque.
• acabamento em óxido negro resistente à corrosão.

alICaTe Nbr
• Conforto: cabos emborrachados com certificação NBR9699 e 

NR10 para atender as especificações de isolação de 1.000 v.
• Produzido em aço cromo vanádio (metais de alta resistência).
• área de corte temperada por indução com alta resistência.

ChaVe De FeNDa VDe
• Certificada pelo instituto vDe que garante o isolamento até 

1000v c.a., promovendo total segurança necessária ao eletricista.
• Projetado para proteger os profissionais que trabalham com 

equipamentos de alta tensão.
• haste em liga de aço cromo vanádio (metais de alta 

resistência).

serra Copo bIMeTálICa
• Desenhada para alta performance na madeira, deixando 

um acabamento excelente.
• Precisão, para cortes em pequenos materiais.
• sempre utilizamos as rotações mais baixas para furação 

de quadros elétricos, calhas elétricas e tubulações.

DIsCo DIaMaNTaDo CVI
• Mais diamantes para um corte mais rápido 

e faz o seu disco durar mais também.
• Corte mais silencioso, fazendo seu trabalho 

mais confortável.

soluções para seGuraNça e arMaZeNaMeNTo

soluções para esTruTurasluVas
• luva resistente com dedos descobertos, para transporte de 

pequenos materiais com segurança e controle.
• Reforço externo em nylon para maior proteção.

alICaTe DesCasCaDor De FIo
• sistema auto ajustável proporciona maior agilidade na 

execução do trabalho.
• Cabo ergonômico para melhor agarre e conforto.
• alicate multi-funções dispensando diversas ferramentas.

DIsCo De CorTe 3x1
• Não precisa mais trocar, corta, desbasta e dá 

acabamento em um disco só. tudo o que você 
precisa.

Dupla + arCo I 20
• Cabo emborrachado e confortável.
• arco de serra ajustável, prático no armazenamento.
• Cabe  em qualquer mala de ferramentas. 


