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Trabalhar com eletricidade não é tarefa fácil. Além de todo o conhecimento necessário para
atuar na área, o alto risco da profissão torna o desafio ainda maior. Assim como toda atividade
que oferece perigo à integridade física do profissional, o uso de equipamentos de proteção
(EPIs) é um fator obrigatório que pode ainda ser complementado pela escolha de ferramentas
seguras para a execução do trabalho.

Pensando nisso, ao longo de sua história, a IRWIN, uma das mais tradicionais fabricantes de
ferramentas e acessórios de todo o mundo, tem desenvolvido ferramentas seguras que
garantem o melhor rendimento do trabalho desses profissionais. Entre as inúmeras opções
apresentadas pela marca, o destaque fica por conta da ampla linha de Alicates Vise-Grip, que
oferece desde alicates de uso geral até alicates isolados, dentro dos padrões da NBR9699.

Para completar esse grupo de ferramentas, indispensáveis para a rotina de trabalho de todo
eletricista, a IRWIN selecionou mais algumas opções. Confira a seguir as especificações:
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Mala Tool Center 18" IRWIN - 19 bolsos
Referência na categoria, é a mais completa e robusta mala do mercado. Possui 23
compartimentos internos com e sem zíper, trama de nylon dupla de 600 fios, com estrutura
interna em aço para todas as condições de uso. A mala conta também com barra para
transporte rígida e resistente, compartimento para ferramenta elétrica e base antiderrapante
ultra resistente. Desenho original IRWIN.

Pochete para Ferramentas em Lona – IW14086
O produto conta com 10 bolsos reforçados com tiras de couro e 2 porta-martelos. Oferece
praticidade e agilidade ao dia a dia de trabalho.

Alicate Eletricista Auto Ajustável VISE-GRIP® - 2078300
Pode ser utilizado em fios entre 10 e 24AWG, com ajuste para fios menores de 20AWG (micro
ajuste). Permite controlar o tamanho do corte a ser realizado e apresenta maior versatilidade.
Permite cortar arames e descascar fios. Seu Cabo Pro-Touch® ergonômico e emborrachado
molda-se às mãos, proporcionando maior conforto e segurança, evitando acidentes e lesões.

Brocas Escalonadas para Chapas – Polegadas
Ponta SpeedPoint® - possibilita rápida penetração e elimina a necessidade de punção inicial.
Perfil escalonado - permite obter diversos diâmetros com apenas uma broca, dispensando a
necessidade de trocar a ferramenta. Possui aresta de corte com um canal que assegura furos
perfeitamente redondos com pouca vibração e total controle. Estrutura de aço rápido ao
molibdênio M-7 que garante máxima resistência e longa vida útil. Ideal para furar peças de
pouca espessura tais como chapas de aço, cobre, latão, alumínio, madeira, acrílico,
policarbonato, etc.

CHAVES DE FENDA RETA E CRUZADA ISOLADA VDE
Segurança é primordial para garantir excelência e qualidade em todos os trabalhos. Pensando
em proteger os profissionais que trabalham com equipamentos de alta tensão, a IRWIN® traz
a linha de Chaves de Fendas Reta e Cruzada Isoladas VDE. Uma linha que possui cabo
confortável e leve, com ótimo agarre e com isolamento, certificado pelo instituto alemão VDE
para isolamento até 1000V c.a. Apresenta cabo trilobular bimaterial para maior ergonomia,
extremo conforto e melhor agarre. Haste em Cromo-Vanádio com acabamento fosfatizado.

Para mais informações sobre ferramentas e acessórios da IRWIN, acesse o site https://www.ir
win.com.br
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Sobre a IRWIN
A IRWIN é uma marca da empresa StanleyBlack&Decker, que conta com ferramentas
manuais, acessórios para ferramentas elétricas e também acessórios para profissionais,
especialmente desenvolvidos para atender às necessidades de trabalhadores das áreas da
construção civil, marcenaria, mecânica, metalúrgica, elétrica, carpintaria, manutenção e reparo.
Há mais de 55 anos no mercado brasileiro, tem distribuição em todo o território nacional e
conta com um portfólio completo de produtos capazes de atingir rígidos padrões de
performance, durabilidade, eficiência e inovação, como brocas, ferramentas manuais e de
corte, além de itens para segurança e armazenagem.
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