
 Produtos de Medição
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A bolsa de transporte operacional é 
feita de tecido durável resistente à 
água com uma base polimérica. 

Instale e Remova com Segurança 
TODOS os Medidores Elétricos!

Mostrado com arco protetor opcional 
para segurança adicional do operador. 
(USMG-002)

Dimensões do Produto: 6,8" dia. x 15,5"
Peso do Produto: 2 lb 6 oz
Cor: Transparente com coloração de galão de água

O Removedor de Medidores da Utility Solutions é uma ferramenta 
indispensável para a instalação, remoção ou modifi cação de 
medidores elétricos.  O Removedor de Medidores oferece proteção 
superior contra a explosão de medidores devido a falhas.

A proteção do operador é fundamental, portanto, o Removedor 
de Medidores não tem componentes de metal na extremidade de 
trabalho da ferramenta.  Ranhuras laterais permitem a ventilação de 
qualquer gás expelido.  A extremidade de trabalho da ferramenta 
fornece uma captação positiva em torno de toda a base, eliminando 

a possibilidade de queda ou quebra 
do medidor, bem como oferece uma 
alavanca mecânica adicional para a 
retirada de medidores infl exíveis.

Moldado num polímero resistente a ferramenta é resistente, leve 
e colorida para permitir ao operador observar visualmente toda a 
operação.

Removedor de Medidores
 USMG

USMG-001 Removedor de Medidores

USMG-002 Com Anéis Arco Protetor

USMG-003 Bolsa de transporte para o USMG-001

 Produtos de Medição Removedor de Medidores USMG
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Dimensões do Produto: Cobre isolado de 6 
AWG e 33" de comprimento
Peso do Produto: 1 lb

O conjunto de condutores de ligação USJL-001 é um método conveniente e seguro para evitar 
uma interrupção do cliente em caso de remoção/troca de medidores. Construído com cobre isolado 
# 6 AWG altamente fl exível, as extremidades de trabalho também são usinadas com cobre sólido 
para o máximo desempenho. As extremidades de trabalho são chanfradas para permitir empurrar 
facilmente na instalação. Basta pressionar a extremidade do medidor ao longo do chifre de desvio e 
virar a alça serrilhada até que esteja bem presa no lugar. Girar a alça serrilhada no sentido oposto 
vai soltar o condutor para fácil remoção. 

Condutor de Ligação para Medidor Elétrico

 USJL-001

USJL-001 Condutor de Ligação para Medidor Elétrico

USJL-002 Condutor de Ligação para Medidor Elétrico com Disjuntor

Dimensões do Produto: Cobre isolado de 6 AWG e 33" de comprimento
Peso do Produto: 2 lb

Os Condutores de Ligação USJL-002 são equipados com um martelo hidráulico reajustável de 
pólo único de 100 Amp 240 para oferecer segurança adicional quando o medidor é contornado.

Condutor de Ligação para Medidor Elétrico com Disjuntor

 USJL-002

 Produtos de Medição Condutores de Ligação USJL




