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PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Aço de alto rendimento

✓ Parafuso de ajuste de aperto

✓ Alavanca para desfazer aperto

PRODUTOS ASSOCIADOS
Alicates

Fita Teflon Gás

Chave de parafusos

Martelo

Alicate de Pressão

Alicates

• Regulação de abertura por parafuso;

• Alavanca para desfazer aperto.

• Regulação de abertura por parafuso;

• Alavanca para desfazer aperto.

• Regulação de abertura por parafuso;

• Alavanca para desfazer aperto.

Alicate Pressão, produzido em aço de alto rendimento com acabamento zincado polido, são ideais para 

a indústria metalomecânica, canalização e outras em que exista a necessidade de fixar partes metálicas a uma 

bancada de trabalho, de modo a que se mantenham estáveis e sem movimentação. Abertura ajustável através de 

um parafuso de ajuste, permite a fixação a peças de diferentes tamanhos.

Alicate Pressão, produzido em aço de alto rendimento com acabamento zincado polido, são ideais para 

a indústria metalomecânica, canalização e outras em que exista a necessidade de fixar partes metálicas a uma 

bancada de trabalho, de modo a que se mantenham estáveis e sem movimentação. Abertura ajustável através de 

um parafuso de ajuste, permite a fixação a peças de diferentes tamanhos. 

Alicate Pressão, produzido em aço de alto rendimento com acabamento zincado, são ideais para a indústria 

metalomecânica, canalização e outras em que exista a necessidade de fixar partes metálicas a uma bancada 

e trabalho, de modo a que se mantenham estáveis e sem movimentação. Abertura ajustável através de um 

parafuso de ajuste, permite a fixação a peças de diferentes tamanhos.

• Fixação de peças à bancada de trabalho, muito utilizado na indústria metalomecânica.

• Fixação de chapas lisas ou quinadas e pequenas cantoneiras, muito utilizado na indústria metalomecânica.

• Fixação forte de perfis, ferro em U e cantoneiras, muito utilizado na indústria metalomecânica.

Alicate Pressão

Alicate Pressão para Soldadura "U"

Alicate Pressão "Pescoço Cisne"

Características

Características

Características

Descrição do Produto

Descrição do Produto

Descrição do Produto

Utilizações

Utilizações

Utilizações
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

11.01.2016

CÓDIGO DESCRIÇÃO DIMENSÕES (mm)
QTD. 

EMBALAGEM

000011000223 Alicate pressão 180mm IRIMO 180 1 Uni.

000011000224 Alicate pressão para soldadura "U" 290mm IRIMO 290 1 Uni.

000011000225 Alicate pressão "pescoço cisne" 280mm IRIMO 280 1 Uni.

Embalagens e informação logística
Embalado individualmente

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte 

Alicates


