TAH2101G
Alicate de corte lateral com anel
de segurança

DETALHES DO PRODUTO
• Anel de segurança na parte metálica para evitar
perder o cabo
• Alicate de corte lateral desenvolvido de acordo
com o processo científico ERGO™
• Cabos ERGO™ numa combinação de 2
componentes, superfície termoplástica em
polipropileno duro, o que permite melhor
aderência
• Bordos progressivos: raio de corte progressivo
ao longo da superfície de corte, para cortar
materiais duros perto da junta, como cordas de
piano, e para cortar materiais macios perto da
ponta, como cobre e arame com isolamento de
plástico

• Equipado com uma mola de retorno patenteada
com função on/off
• Em conformidade com as melhores práticas de
DROPS
• Feita em conformidade com as melhores
práticas de DROPS
• Três versões disponíveis: Mola, C- Revestido ou
D- Sem mola
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ATRIBUTOS DO PRODUTO
Produto

TAH2101G-125

130 mm

15,7 mm

17 mm 9 mm

1 mm

3.5 mm 1.8 mm 1.6 mm 100 g

TAH2101G-140

145 mm

17 mm

19 mm 9 mm

1,5 mm

3.7 mm 2.0 mm 1.8 mm 140 g

TAH2101G-160

165 mm

20 mm

21 mm 11 mm

2 mm

3.8 mm 2.5 mm 2.0 mm 180 g

TAH2101G-180

185 mm

23 mm

21 mm 11 mm

2 mm

TAH2101G-125C

125 mm

14,2 mm

17 mm 8 mm

1 mm

TAH2101G-140C

145 mm

19 mm

20 mm 9 mm

1,5 mm

TAH2101G-160C

160 mm

21 mm

21 mm 10 mm

2 mm

TAH2101G-180C

180 mm

19,4 mm

23 mm 10 mm

2 mm
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4 mm

2.7 mm 2.3 mm 245 g

3.5 mm 1.8 mm 1.6 mm 90 g
3.7 mm

2 mm

1.8 mm 140 g

3.8 mm 2.5 mm 2.0 mm 180 g
4 mm

2.7 mm 2.3 mm 245 g

