JOGO CHAVE DE FENDA/PHILIPS
6 PEÇAS
Descrição do produto
Jogo de chaves de alta qualidade para operações de
aperto e desaperto de parafusos.
Características
• Cabo ergonômico bicomponente que proporciona
maior conforto e maior transmissão de força.
• Haste fabricada em aço com tratamento térmico, alta
resistência à torção e com acabamento niquelado, alta
resistência à corrosão.
• Encaixe sextavado na base da haste para encaixe da
chave fixa.
• Ponta black point com tratamento de Cromo
Molibidênio Vanadium que proporciona maior
resistência.
• Atende as Normas:
DIN 52664ª, ISO 2380 (Fenda).
DIN 5260-PH, ISO 8764 (Philips).

Encaixe sextavado

Ponta black point

Restrições de uso
• Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou
para provocar descargas elétricas.
• Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas.
• Nunca tente aumentar o torque de uma chave
utilizando um alicate.
• Nunca utilize chave de fenda em parafuso de cabeça
philips.

Cabo ergonômico

PRINCIPAIS VANTAGENS
• Cabo ergonômico, maior conforto
e maior transmissão de força.
• Encaixe para chave fixa, que
auxilia na transmissão de força.
• Ponta black point com tratamento
de Cromo Molibidênio Vanadium
que proporciona maior resistência.
PRODUTOS ASSOCIADOS
• Parafusos.
• Porcas.
• Chave combinada POWERDRIVE.
• Rost Off.
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Para mais informações, por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900

Código (*)

Qtde. embalagem

01 unidade

0.6 x 3.5

75

83/27

4/-

1/8 x 3.1/6”

0613 421 035

1.0 x 5.5

100

96/31

5/8

7/32 x 4”

0613 421 055

1.2 x 6.5

125

106/35

6/10

1/4 x 5”

0613 421 065

1.6 x 8.0

150

114/38

8/13

5/16 x 6”

0613 421 08

Qtde. embalagem
01 unidade

Código (*)
PH1

80

96/31

5/8

3.1/8”

0613 422 1

PH2

100

106/35

6/10

4”

0613 422 2

* Códigos vendidos separadamente.

Qtde. embalagem

Código

1 jogo - 6 peças

0613 942 26

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.

08.01.0011

