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ALICATES PARA ELETRÔNICA

Electronic Super Knips®

DIN ISO 9654   78
  

> Alicates para trabalhos de corte de precisão, por exemplo, na eletrônica 
e mecânica de precisão

> Gumes retificados muito afiados sem faceta
> Corte por cisalhamento com microcompensação das arestas de corte 

para corte ultrapreciso também de fios mais finos e longa vida útil
> Pontas moldadas com precisão cortam também arames encostados a 

partir de Ø 0,2 mm
> Articulação com rebite de aço inoxidável
> Movimento extremamente fácil para um trabalho pouco cansativo
> Com mola de abertura e limitação de abertura

78 03 125
         

Valores de corte

Artigo nº
EAN
4003773- mm Cabeça Cabos Ø mm Ø mm Ø mm g

78 03 125 035381 125   polida com capas de componentes múltiplos 0,2 - 1,6 1,0  56 
78 03 125 ESD 025146 125    polida com capas de componentes múltiplos 0,2 - 1,6 1,0 55 

78 03 125 ESD
            

Alicates de pegar para eletrônica
DIN ISO 9655   35

  

> Alicates de precisão para trabalhos de montagem de precisão,  
por ex. eletrônica e mecânica de precisão

> Design otimizado em termos de carga para uma experiência de  
trabalho mais direta

> Para pegar, fixar e dobrar
> Articulação de precisão de encaixe de passagem
> Superfícies de pegar retificados lisos
> Transições suaves; sem bordas aguçadas
> Mola dupla de baixo atrito para uma abertura macia e uniforme
> O polimento ou o polimento de espelho (somente versão 2), em 

conjunto com uma camada fina de óleo, oferecem uma boa proteção 
contra ferrugem sem avarias no circuito elétrico por peças de cromo  
soltas

> Capas puxadas até a cabeça do alicate, estreitas, oferecem guiamento 
seguro e confortável também entre polegar e dedo indicador

> Aço cromado de rolamentos de esferas
  

Artigo nº
EAN
4003773- mm Cabeça Cabos g

35 31 115 016762 115     polimento de 
espelho

com revestimento 
de plástico 58 

35 31 115
            

Alicates ESD (Electrostatic discharge)
Nestes alicates, a energia eletrostática é descar-
regada de forma lenta e controlada pelos cabos.
Protege os elementos de construção com risco de 
descarga eletrostáticaConforme as normas vigen-
tes, por ex. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5,  
SP Method 2472



79

ALICATES PARA ELETRÔNICA

Electronic Super Knips® XL
DIN ISO 9654   78

  

> Para trabalhos de corte de ultra precisão, por ex. eletrônica e mecânica 
de precisão

> Particularmente para encurtar conectores de cabo
> Gumes retificados muito afiados sem faceta
> Corte por cisalhamento com microcompensação das arestas de corte 

para corte ultrapreciso também de fios mais finos e longa vida útil
> Pontas moldadas com precisão cortam também arames encostados a 

partir de Ø 0,2 mm
> Articulação com rebite de aço inoxidável
> Movimento extremamente fácil para um trabalho pouco cansativo
> Com mola de abertura e limitação de abertura

Para corte nivelado, p. ex., para encurtar 
conectores de cabo

Corte por cisalhamento com microcompensação 
das arestas de corte para corte ultrapreciso 
também de fios mais finos e longa vida útil

78 03 140
         

Valores de corte

Artigo nº
EAN
4003773- mm Cabeça Cabos Ø mm Ø mm g

78 03 140 081647 140   polida com capas de componentes múltiplos 0,2 - 2,1 1,2 77 

Alicates de corte diagonal para  
eletrônica
DIN ISO 9654   77

  

> Para trabalhos de corte de precisão, por ex. eletrônica e mecânica  
de precisão

> Design otimizado em termos de carga para uma experiência de  
trabalho mais direta

> Articulação estável, de encaixe e sem folgas
> Mola dupla de baixo atrito para uma abertura macia e uniforme
> O polimento ou o polimento de espelho (somente versão 2), em 

conjunto com uma camada fina de óleo, oferecem uma boa proteção 
contra ferrugem sem avarias no circuito elétrico por peças de cromo  
soltas

> Lâminas adicionalmente endurecidas a laser; dureza dos gumes no 
mínimo 60 HRC

> Capas puxadas até a cabeça do alicate, estreitas, oferecem guiamento 
seguro e confortável também entre polegar e dedo indicador

> Aço cromado de rolamentos de esferas
> Cabeça redonda com faceta pequena

Valores de corte

Artigo nº
EAN
4003773- mm Cabeça Cabos Ø mm Ø mm Ø mm g

77 02 115 039334 115    polimento de espelho com capas de componentes múltiplos 0,3 - 1,6 1,2 0,6 80 

77 02 115
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