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Extensões Elétricas
Extensão Elétrica c/ Cabo de 1,5 mm2
Descrição do Produto
A extensão elétrica é composta por uma bobine em plástico semi-rígido, com uma pega e uma base de
apoio.
Possibilita um máximo de quatro ligações em simultâneo.
Dispõe de um sistema automático de proteção (disjuntor) que corta a corrente quando se verifica uma
sobrecarga elétrica.

Utilizações
Na montagem exterior para ligação das mais diversas máquinas elétricas tais como:
• Rebarbadoras;
• Berbequins;
• Aparafusadoras elétricas;
• Pontos de iluminação;
• Máquinas de soldar portáteis;
• Lixadoras, etc...

PRINCIPAIS VANTAGENS
✓ Cabo com secção de 1,5 mm2
✓ Comprimento do cabo 25 ou
50mts
✓ 4 tomadas c/ disjuntor de
proteção

Características
• Cabo H05VV-F3G1,5mm2;
• Comprimento cabo 25 e 50 metros;
• Bobine em plástico prático para recolha do cabo;
• Possibilidade de utilização em interior e exterior;
• 4 tomadas de ligação em simultâneo;
• Interruptor de segurança contra sobrecargas elétricas.

✓ Bobine em plástico

Extensão Elétrica c/ Cabo de 2,5 mm2
Descrição do Produto
A extensão elétrica é composta por uma bobine em metal, com uma pega e uma base de apoio.
Possibilita um máximo de quatro ligações em simultâneo.
Dispõe de um sistema automático de proteção (disjuntor) que corta a corrente quando se verifica uma
sobrecarga elétrica.

Utilizações
Na montagem exterior para ligação das mais diversas máquinas elétricas tais como:
• Rebarbadoras;
• Berbequins;
• Aparafusadoras elétricas;
• Pontos de iluminação;
• Máquinas de soldar portáteis;
• Lixadoras, etc...

PRINCIPAIS VANTAGENS
✓ Cabo com secção de 2,5 mm2

Características

✓ Comprimento do cabo 25 ou
50mts

• Cabo H05VV-F3G2,5mm2;
• Comprimento cabo 25 e 50 metros;
• Bobine metálica para recolha do cabo;
• Possibilidade de utilização em interior e exterior;
• 4 tomadas de ligação em simultâneo com protecção;
• Interruptor de segurança contra sobrecargas elétricas;
• Prato em metal.

✓ 4 tomadas c/ tampa e proteção
com disjuntor
✓ Bobine em metal

PRODUTOS ASSOCIADOS
Projetor de trabalho
Máquinas elétricas
Pistola termo fusível
Gambiarras
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Embalagens e informação logística
As extensões elétricas são embalados em caixa de
cartão, uma unidade por embalagem.

Para informações técnicas, de
qualidade ou segurança do produto,
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

000000071000
000000071001

Garantia
A Pecol disponibiliza 1 ano de garantia comercial de acordo com
a legislação em vigor e responsabiliza-se pelo produto durante o
período legal. 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.

DIMENSÕES

QTD. EMBALAGEM

COMPRIMENTO

Ø CABO

Extensão elétrica 50mt x 1,5mm com enrolador

50 metros

1,5 mm²

1 Uni.

Extensão elétrica 25mt x 1,5mm com enrolador

25 metros

1,5 mm²

1 Uni.

000000072000

Extensão elétrica 50mt x 2,5mm com enrolador

50 metros

2,5 mm²

1 Uni.

000000072001

Extensão elétrica 25mt x 2,5mm com enrolador

25 metros

2,5 mm²

1 Uni.

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.
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