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Descrição do produto 
Alicate de bico multifuncional com certificação VDE para 
instalações elétricas. Possui 7 funções em um único alicate: 
segurar objetos retos e cilíndricos, puxar, dobrar, cortar 
fios e cabos, desencapar fios, crimpar terminais elétricos e 
eliminar rebarbas.

Certificação 
•Certificado VDE.

Características
• Fabricado aço cromo-vanádio.
• Lâmina de corte temperada por indução.
• Cabo fabricado em 2 componentes, antideslizante e 

ergonômico que proporciona maior transmissão de força e 
maior conforto ao usuário.

• Cabo isolado em acordo com a norma NBR 9699:1987 
e NR 10 para trabalhar em tensões de 1000V (AC) ou 
até 1500V (DC).

• Acabamento niquelado e cromado.
• Bico com ranhuras que garante maior aderência.
• Cortar cabos de cobre e alumínio até 15mm de diâmetro.
• Desencapar: fios com seção de 0,75 - 1,5 e 2,5 mm².
• Crimpar: terminais de 0,5 a 2,5mm².
•Ponta com acabamento ideal para eliminação de 

rebarbas.

Restrições de uso
•Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar 

folga.
• Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou 

parafusos, sob risco de danificar.
• Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado, substitua 

por um novo.

PRODUTOS ASSOCIADOS

PRINCIPAIS VANTAGENS

• 7 funções: segurar, puxar, cortar 
fios e cabos, desencapar, crimpar, 
amassar e remover rebarbas.

• Cabo isolado para tensões até 
1.000V (AC).

• Lâminas temperadas por indução, 
maior vida útil e corte preciso.

•  Terminais elétricos isolados e não 
isolados.

•  Limpa contato.
•  Fita isolante.

Corte de cabos e fios Segurar e puxar

Corte de cabos e fios Crimpar terminais

Abertura de rasgos pré determinados Eliminação de rebarbas



Informações de segurança, limpeza e manuseio 
do produto 
• Ao efetuar reparos em rede elétrica, sempre que possível, 

desligar a energia para sua maior segurança.
• Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar cortes 

com o alicate.
• Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos 

que danifiquem o material.
• Quando o alicate isolado sofrer uma queda, verifique 

se não houve danos no isolamento (como trincas, 
lascamentos, ou furos) antes de utilizá-lo novamente na 
rede elétrica.

• Ao trabalhar em redes eletrificadas, seguir as instruções 
de segurança da NR10.
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br
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Qtde. 
embalagem Comprimento Capacidade de corte Decapagem Capacidade de 

Crimpagem Código

01 unidade 200 mm 0,5 x 2,5mm² / ∅15 mm 0,75 – 1,5 mm²
2,5 mm² 0,5 – 2,5 mm² 0714 01 511


