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UTILITY SOLUTIONS - PANORAMA
A Utility Solutions é uma designer e fabricante de ferramentas para
linha viva e produtos afins para resolver problemas operacionais
encontrados pelo pessoal de campo utilitário. A Utility Solutions foi
fundada em 1990 por engenheiros com larga experiência no setor
de distribuição elétrica. Desde 1990, a equipe da Utility Solutions
acumulou uma impressionante lista de produtos patenteados
orientados para linhas vivas.
Se você estiver procurando resolver um problema ou precisa de uma
ferramenta para executar uma função específica, ligue para a Utility
Solutions. Se você tem uma ideia para um novo produto, a Utility
Solutions é pequena o suficiente para ouvir e grande o suficiente
para transformar uma ideia em uma realidade de produto.
A Utility Solutions tem uma equipe abrangente de pessoal técnico
com expertise prático em engenharia de materiais, engenharia
mecânica, engenharia elétrica, projeto de máquinas e escalonamento
de produção. Ideias para novos produtos são detalhadas por
computador e então transformadas em realidade dentro de nossas
instalações de produção que incluem usinagem CNC, moldagem,
fibra de vidro e capacidade de montagem. Enquanto as grandes
empresas necessitam de meses ou anos, a Utility Solutions é capaz
de completar a prototipagem de novos produtos em semanas.
Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer produto encontrado
neste catálogo, ligue para o representante de vendas da Utility
Solutions ou para a fábrica para receber assistência.
Pense na Utility Solutions sempre que você precisar de ajuda
relacionada a ferramentas para linha viva e produtos afins.
utilitysolutionsinc.com

Telefone: 828-323-8914 l Fax: 828-323-8410
101 33rd Street Drive S.E. - Hickory, NC 28602
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Ferramentas de Interrupção de Carga

LOAD-RANGER®

USLR-XLT

LOAD-RANGER®

Ferramentas de Interrupção de Carga

Ferramenta de Interrupção de Carga LOAD-RANGER® XLT

OPÇÕES

A linha XLT é oferecida com
numerosas opções: estojo rígido,
bolsa, capa isolada estendida para
aplicações de engrenagem de apoio
e a versão econômica non-counter
(NC).

LEVE

Pesando menos de 5 libras
(2,25 kg), a linha XLT de
Ferramentas de Interrupção
de Carga inclui as mais
leves ferramentas portáteis
de interrupção de carga
disponíveis no mundo.
XLT-1 é aproximadamente
500 g mais leve que a
concorrência. Pergunte
a qualquer eletricista,
e o peso da ferramenta
torna-se extremamente
importante quando ela
é fixada à extremidade
de uma barra de
operação de fibra de
vidro. Quanto mais
leve melhor para um
perfeito controle da
ferramenta e mínima
fadiga do operador.

USLR-XLT-1

A unidade de Montagem de Bloco (P) é
projetada para dar ao operador
o máximo de folga operacional
quando se trabalha com
equipamentos de montagem de apoio.

USLR-XLT-2

O modelo de Montagem de Bloco (P) é
fornecido com:
(1) Um capuz moldado de encaixe
(2) Um braço operacional de baixa silhueta.
COMPARAÇÃO

SEGURANÇA

XLT-1

A linha de produtos
XLT da Utility
Solutions tem a
maior medida
de apuramento
metal a metal
do que qualquer
outra ferramenta de
interrupção de carga. Isso
reduz muito o potencial de
centelha durante a operação.

FÁCIL

A linha XLT foi projetada para ser
amigável e simples de operar. Ela incorpora um contador
opcional e um exclusivo botão reset localizado na lateral
que permite redefinir ferramenta toda, sem remoção das
luvas. Isso resulta no FIM DOS DEDOS BELISCADOS.
Peças de reposição são fáceis de encontrar e os
procedimentos de inspeção e manutenção são fáceis de seguir.
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USLR-XLT

TENSÃO MÁXIMA
AMPERAGEM
MÁXIMA

PESO

CONTADOR
DISPONÍVEL

LOAD-RANGER®
XLT -1

CONCORRÊNCIA

LOAD-RANGER®
XLT -2

CONCORRÊNCIA

27 kV

27 kV

27 kV - 38 kV

27 kV - 38 kV

900 AMP

900 AMP

900 AMP

900 AMP

1,9 kg

2,21 kg

1,69 kg

2,72 kg

OPCIONAL

OBRIGATÓRIO

OPCIONAL

OBRIGATÓRIO

HABILITAÇÃO
DE METAL PARA
METAL DURANTE
CURSO
(RESISTÊNCIA A
CENTELHAS)

20,8 cm EST

18 cm EST

31 cm EST

25,4 cm EST

FUNÇÃO RESET

LATERAL ÚNICO
LOCALIZAÇÃO
PROJETADO PARA
NÃO BELISCAR

LOCALIZAÇÃO
SUPERIOR

LATERAL ÚNICO
LOCALIZAÇÃO
DESENHO
QUE EVITA
BELISCÕES

LOCALIZAÇÃO
SUPERIOR

As Ferramentas de Carga Portáteis mais Leves e Mais Fáceis de
Usar Disponíveis!

COMO FAZER UM PEDIDO:
USLR-XLT-1

ATÉ 27 kV NOMINAL, 900 AMP COM CONTADOR

USLR-XLT-2

ATÉ 27 kV - 38 kV NOMINAL, 900 AMP COM CONTADOR

USLR-xxx-x-P

BRAÇO DE APOIO DE MONTAGEM E COBERTURA
ESTENDIDA

USLR-xxx-x-H

COM ESTOJO RÍGIDO PARA TRANSPORTE

USLR-xxx-x-S

COM BOLSA PARA TRANSPORTE

USLR-xxx-x-NC

SEM CONTADOR

USLR-xxx-x-NC-H

SEM CONTADOR COM ESTOJO RÍGIDO PARA
TRANSPORTE

USLR-xxx-x-NC-S

SEM CONTADOR COM BOLSA PARA TRANSPORTE

p.828.323.8914 f.828.323.8410
www.utilitysolutionsinc.com
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Ferramentas de Interrupção de Carga

BREAK-SAFE®

USBS

Ferramenta de Interrupção de Carga e Ferramenta
Captadora BREAK-SAFE®

BREAK-SAFE®

Ferramentas de Interrupção de Carga

USBS

DISTÂNCIA SEGURA MÍNIMA
Para manter o pessoal a uma
distância segura, a BREAKSAFE® é operada com uma haste
quente de fibra de vidro isolada
para as funções de interrupção
de carga e captação de carga.

A BREAK-SAFE® é uma braçadeira auxiliar que
funciona como um interruptor portátil. Ela foi projetada
para operar em linhas de distribuição suspensas em
conjunto com uma ligação mecânica.

A Trava de Segurança Amarela
também é operada por uma
haste quente e ajuda a impedir
uma operação não intencionada
de interrupção de carga ou
de captação da ferramenta.
BREAK-SAFE®

USBS-15

USBS-27

USBS-46

TENSÃO OPERACIONAL:

15 kV

27 kV

46 kV

CLASSIFICAÇÃO DE
INTERRUPÇÃO DE
CARGA

Cabeçote

flutuante

Cabeçote “bico de pato”

A
BREAK-SAFE®
está disponível com
cabeçote flutuante ou
bico de pato e vem
em três modelos:
• 15 kV / 300 A
• 27 kV / 300 A
• 46 kV / 200 A
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A BREAK-SAFE® tem três
funções de operação:
• INTERRUPÇÃO DE
CARGA
• CAPTAÇÃO DE
CARGA
• OPERAÇÃO
DE CORRENTE
CONTÍNUA

CLASSIFICAÇÃO DE
CAPTAÇÃO DE CARGA

OPÇÕES

300 AMP

200 AMP

CLASSIFICAÇÃO DE
CORRENTE CONTÍNUA
TAMANHO DO
CONDUTOR:

COBRE Nº 6 MÍN. até 954 ACSR
(1,1” de diâmetro) MÁX.

PESO

7 lb 1 oz

Há duas opções de
27” de
comprimento
bolsa para manter
DIMENSÕES (aprox)
x 2,5” de
diâmetro
a BREAK-SAFE®
PATENTE
N°
6.078.008
protegida durante
o transporte e o
armazenamento. A
nova Bolsa Rígida
pode ser trancada e é
à prova d'água.
Bolsa
COMO FAZER UM PEDIDO:

rígida

USBS-15-1-PS

15 kV - 300 A COM CABEÇOTE FLUTUANTE

USBS-15-2-PS

15 kV - 300 A COM CABEÇOTE BICO DE PATO

USBS-27-1-PS

27 kV - 300 A COM CABEÇOTE FLUTUANTE

USBS-27-2-PS

27 kV - 300 A COM CABEÇOTE BICO DE PATO

USBS-46-1-PS

46 kV - 200 A COM CABEÇOTE FLUTUANTE

USBS-46-2-PS

46 kV - 200 A COM CABEÇOTE BICO DE PATO

USBS-xx-x-PS-S

ADICIONAR BOLSA MACIA OPCIONAL

USBS-xx-x-PS-H

ADICIONAR BOLSA RÍGIDA OPCIONAL

7 lb 14 oz

10 lb 1 oz

31” de
comprimento
x 2,5” de
diâmetro

39” de
comprimento
x 2,5” de
diâmetro

Outras patentes pendentes

Bolsa
macia

p.828.323.8914 f.828.323.8410
www.utilitysolutionsinc.com
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Ferramentas de Interrupção de Carga

BREAK-SAFE®

USBS

BREAK-SAFE®

Ferramentas de Interrupção de Carga

USBS

600 Amp
7.2 - 27 kV

Ferramenta de Interrupção de Carga e Ferramenta
Captadora BREAK-SAFE® 600.

PRIMEIRO DO SETOR

Introduzindo o primeiro comutador portátil do
setor taxada em 600 amp para todas as três
funções da ferramenta:
interrupção de carga, captação de carga e
trabalho de corrente contínua.
Ela é totalmente taxada de 7,2 kV a 27
kV.

CARACTERÍSTICAS

Algumas das características
pendentes de patente inclui
um grampo extragrande
capaz de trabalhar com
todos os tamanhos de
fio até quase 5,1 cm de
diâmetro. As barras
condutoras duplas

SEGURANÇA

O USBS-600 foi
projetado com uma
trava de segurança
de patente pendente.
Se a ferramenta não for
redefinida, não abrirá. Um
pino de travamento manual
externo trava a ferramenta
aberta ou fechada até que o
operador esteja pronto. Esta
ferramenta possui estruturas de
fibra de vidro para eletricidade e
design próprio para luvas.

COMPARAÇÃO
TENSÃO OPERACIONAL

BREAK-SAFE® USBS600-1

BREAK-SAFE®
USBS-15

BREAK-SAFE®
USBS-27

7,2 - 27 kV

15 kV

27 kV

AVALIAÇÃO DE
INTERRUPÇÃO DE CARGA

600 AMP

300 AMP

300 AMP

AVALIAÇÃO DE CAPTAÇÃO
DE CARGA

600 AMP

300 AMP

300 AMP

CORRENTE CONTÍNUA
AVALIAÇÃO

600 AMP

300 AMP

300 AMP

Todos os tamanhos até
5.1 cm de diâmetro.

# 6 DE COBRE MIN. até
954 ACSR (2,8 cm dia.)
MAX.

# 6 DE COBRE MIN.
até
954 ACSR (2,8 cm dia.)
MAX.

TAMANHO DO CONDUTOR

PESO
DIMENSÕES

permitem
usar dois grampos
de ligação mecânicos,
necessários para ir além das
avaliações típicas de 300 amp
dos conectores mecânicos.

Grampo extragrande

Barras condutoras duplas

4,9 kg

3,2 kg

3,57 kg

81 cm de comprimento
x aproximadamente 8,9
cm de diâmetro

69 cm de comprimento
x aproximadamente 6,4
cm de diâmetro

79 cm de comprimento
x aproximadamente 6,4
cm de diâmetro

• Switch portátil
• intervalo de 7,2 kV - 27 kV
• 600 amp

Bolsa Opcional
COMO FAZER UM PEDIDO:
USBS-600-1

BREAK-SAFE® 600 AMP

USBS-600-1-S

COM BOLSA PARA TRANSPORTE

utilitysolutionsinc.com

• Seguro e durável
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Varas de Manobra em Fibra de Vidro

Varas Telescópicas

USTS

Varas de Manobra Telescópicas BLUE STRIPE®
As Varas de Manobra
Telescópicas BLUE STRIPE®
da Utility Solutions são as
mais resistentes e leves no
mercado, capazes de suportar
os rigores do uso diário correto
e incorreto sem sacrificar sua
portabilidade e leveza.
Todas as Varas de Manobra
Telescópicas BLUE STRIPE® da
Utility Solutions são fabricadas
com a mais avançada fibra
de vidro isolada que cumpre
ou excede todos os critérios
aplicáveis do ramo, incluindo
ASTM F711, ASTM F1826 e
OSHA 1926.951 (d).
Alguns dos muitos recursos
avançados encontrados em
todas as Varas de Manobra
Telescópicas BLUE STRIPE®
da Utility Solutions incluem:
O recurso de substituição
do botão de travamento da
ponta permite que um operador
troque de forma rápida o botão
de travamento da ponta sem
desmontar a vara.

LEVE
E FORTE

A fibra de vidro composta
avançada da Utility Solutions é
impermeável à absorção de água.
Estas varas simplesmente não
falharão eletricamente devido à
absorção de água na superfície.
Todas as varas de fibra de vidro
da Utility Solutions vêm equipadas
com o recurso BLUE STRIPE®
patenteado de alinhamento.
Basta alinhar as listras azuis nas
seções telescópicas e todos os
botões e orifícios corresponderão
automaticamente. Não se perde
tempo torcendo e virando para
alinhar os botões e buracos.
As terminações spline universais
são produzidas com precisão
CNC em alumínio para
aeronaves. Ao contrário das
terminações spline universais
fundidas, os dentes encontrados
nas extremidades universais da
Utility Solutions não cisalham.
Os botões de travamento das
seções são usinados com
as menores tolerâncias para
fornecer uma máxima força de
cisalhamento.
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O recurso de bloqueio de ponta
é padrão em todas as varas
telescópicas. Isto permite ao operador
travar as duas primeiras seções no
lugar para máxima rigidez quando
trabalhando com equipamentos
refratários.

A ÚNICA VARA
DE MANOBRA
TELESCÓPICA
DE 50 PÉS DO
PLANETA!!

As Seções da Ponta são preenchidas
com espuma de alta performance
de células fechadas para evitar a
entrada de água.
TAMANHO

USTS

COMPRIMENTO
FECHADO

BASE
DIÂMETRO

NÚM. DE
SEÇÕES

PESO

COMPRIMENTOS DE
OPERAÇÃO

OPERÁVEL DE TERRA
USTS-050

15,2 m

173 cm

8,9 cm

11

9 kg

50’,45’,40’,35’,30’

USTS-045

13,7 m

168 cm

7,9 cm

10

7,5 kg

45’,40’,35’,30’,26’

USTS-040

12,2 m

165 cm

7,3 cm

9

6.1 kg

40’,35’,30’,26’,21’

USTS-035

10,6 m

160 cm

6,7 cm

8

5 kg

35’,30’,26’,21’,17’

USTS-030

9,1 m

156 cm

6 cm

7

4 kg

30’,26’,21’,17’
26’,21’,17’

USTS-025

7,6 m

152 cm

5,4 cm

6

3,1 kg

USTS-020

6,2 m

147 cm

4,8 cm

5

2,3 kg

21’,17’

USTS-016

4,9 m

142 cm

4,1 cm

4

1,8 kg

16’,12’

66 cm

4,1 cm

3

1 kg

adiciona 66 cm
3,7 m

USSA-ETE*
USTS-012

1,5 m

OPERÁVEL DE CAÇAMBA
3,7 m

76 cm

6,7 cm

7

2,5 kg

USTS-010

3m

71 cm

6 cm

6

2,1 kg

3m

USTS-008

2,4 m

66 cm

5,4 cm

5

1,6 kg

2,4 m

USTS-006

1,8 m

66 cm

4,8 cm

4

1,1 kg

1,8 m

USTS-004

1,2 m

66 cm

3,2 cm

1

,45 kg

1,2 m

* A extensão cheia de espuma do USSA-ETE adiciona 66 cm de comprimento a qualquer vara de
manobra telescópica.

COMO FAZER UM PEDIDO:

COMO FAZER UM PEDIDO:

ver próxima página

Varas Telescópicas

Varas de Manobra em Fibra de Vidro

utilitysolutionsinc.com

veja a tabela acima

utilitysolutionsinc.com
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Varas de Manobra em Fibra de Vidro

Varas Telescópicas

USTS

Vara de manobra Pega Tudo BLUE STRIPE®
A Utility Solutions orgulhosamente oferece hastes internas e externas
para vara de manobra pega tudo de comprimento fixo.
Cada Vara de manobra Pega Tudo da Utility Solutions é fabricado com
fibra de vidro isolada do mais alto grau elétrico e cumpre ou excede
todos os critérios aplicáveis de performance do setor, incluindo ASTM
F711, IEC 855 e OSHA Sub. Seção R 1910 269 (J) e OSHA Sub. Seção
V 1926 951(d).

Varas de Manobra em Fibra de Vidro

•

•

Adicione a designação BBH para qualquer vara de manobra pega tudo interno
ou externo para especificar uma quebra de gancho baixa (pivôs do gancho no
plano vertical em relação ao gatilho de liberação do gancho).

•
•
•

Peso

USSG-004-ERZZ

137 cm
137 cm

1,9 kg

USSG-006-IRZZ

198 cm

2,3 kg
2,4 kg

264 cm

2,6 kg

264 cm

USSG-010-IRZZ

2,8 kg

320 cm

USSG-010-ERZZ

004
006
008
010

1,9 kg

198 cm

USSG-008-ERZZ

 sistema patenteado BLUE STRIPE® é posicionado sobre
O
o Vara de manobra Pega Tudo para auxiliar o operador,
atuando como um assessor visual para minimizar quedas
do equipamento. Quando a BLUE STRIPE® é posicionada
virada para cima, o gancho de aço inoxidável será aberto para
baixo.

3 kg

320 cm

-

3,3 kg

Comprimento
Comprimento
Comprimento
Comprimento

137
198
264
320

cm
cm
cm
cm

USSG-XXX-YYZZ -BBH
IR – Interno
ER - Externo

 últiplas guias de haste garantem o perfeito funcionamento
M
do vara de manobra pega tudo de haste externa.

opcional
Gancho de Quebra Inferior

 s varas de manobra pega tudo com haste externa são
O
preenchidos com espuma de alta performance de células
fechadas para evitar a entrada de água.
 s terminações spline universais são produzidas com
A
precisão CNC em alumínio para aeronaves. Os dentes spline
universais da Utility Solutions simplesmente não cisalham,
como frequentemente ocorrem com dentes spline universais
fundidos.

EC - Tampa de Borracha para Extremidades
SE - Spline Universal
FA - Adaptador Fêmea para Tomada

COMO FAZER UM PEDIDO:

COMO FAZER UM PEDIDO:
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Comprimento

USSG-008-IRZZ

Robusto e Versátil!

ver próxima página

Número no
Catálogo

USSG-004-IRZZ

USSG-006-ERZZ

 s ganchos penduradores substituíveis do tipo pega tudo não
O
são moldados na cabeça, fazendo com que a substituição
seja rápida e barata, se necessário

 gancho de funcionamento é fabricado em aço inoxidável
O
para fornecer força máxima quando se puxa, empurra ou
torce equipamentos refratários.

USTS

O modelo padrão de varas de manobra pega tudo internos e externos utilizam
um gancho lateral de quebrar completo (pivôs do gancho no plano horizontal
em relação ao gatilho de liberação do gancho).

Algumas das características encontradas no Vara de manobra Pega
Tudo BLUE STRIPE® da Utility Solutions incluem:

•

Varas Telescópicas

utilitysolutionsinc.com

veja a tabela acima
EXEMPLO: USSG-006-EREC
Vara de manobra Pega Tudo com Haste
Externa de 198 cm com Tampa de Borracha na
Extremidade

utilitysolutionsinc.com
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Varas de Manobra em Fibra de Vidro

Vara de medição

USTS-M

Varas de medição BLUE STRIPE®

USSB
A Utility Solutions oferece uma linha
completa de bolsas de armazenamento
para Varas de Manobra em Fibra de Vidro.
Cada bolsa é resistente à água, resistente
ao mofo e incorpora uma trava de pressão
de extremidade dobrada.

A vara de medição BLUE STRIPE® é nossa vara de manobra
telescópica padrão, possuindo uma impressão grande e evidente,
juntamente com nossa característica patenteada BLUE STRIPE®.
Disponível nas versões Imperial (EM) ou Métrica (MM), esta vara
permite medir com facilidade e precisão, funcionando ainda como
uma vara de manobra telescópica normal.
Nossa vara de medição é a única vara de manobra telescópica
redonda disponível em OITO tamanhos diferentes. Escolha desde
6,2 m cm até 15,2 m, com versões Imperial ou Métrica.
Nossa resina epóxi e construção de fibra de vidro não tecida
exclusiva cria uma superfície mais lisa resistente à absorção de
água. Nossos botões e terminação spline usinada CNC suportarão
os rigores do uso diário.

TAMANHO

USTS-050-EM

USTS-050-MM

50 ft.

USTS-045-EM

USTS-045-MM

USTS-040-EM

USTS-040-MM

USTS-035-EM

USTS-035-MM

Conveniente
e Versátil!

COMPRIMENTO
FECHADO

PESO

COMPRIMENTOS
DE OPERAÇÃO

15.2 m

173 cm

9 kg

50’,45’,40’,35’,30’

45 ft.

13.7 m

168 cm

7,5 kg

45’,40’,35’,30’,26’

40 ft.

12.2 m

165 cm

6,1 kg

40’,35’,30’,26’,21’

35 ft.

10.6 m

160 cm

5 kg

35’,30’,26’,21’,17’

USTS-030-EM

USTS-030-MM

30 ft.

9.1 m

156 cm

4 kg

30’,26’,21’,17’

USTS-025-EM

USTS-025-MM

25 ft.

7.6 m

152 cm

3,1 kg

26’,21’,17’

USTS-020-EM

USTS-020-MM

20 ft.

6.2 m

147 cm

2,3 kg

21’,17’

USTS-016-EM

USTS-016-MM

16 ft.

4.9 m

142 cm

4 lb

16’,12’

USBC

Dimensões do Produto:
10 cm x 10 cm x 81 cm
Peso do Produto: 2 kg

O estojo de armazenamento para vara de
caçamba da Utility Solutions servirá para
qualquer tamanho de vara de caçamba
no mercado. Moldado com polímero
resistente impermeável azul o estojo de armazenamento convenientemente
se prende ao lado da caçamba sem a necessidade de perfurar ou modificar
a caçamba. A tampa é presa à base para evitar a perda acidental e furos de
drenagem na base permitem o escoamento da chuva para garantir que o interior
fique seco. O design da tampa/base permite o armazenamento da vara da
caçamba sem a necessidade de girar a extremidade da sonda hotstick e permite
ao trabalhador segurar o corpo da vara durante a remoção de modo a não
estender a vara.
TAMANHO

Número no
Catálogo

COMPATÍVEL

USSB-003

Bolsa Protetora

15 cm X 76 cm

USTS-008, USTS-010

USSB-005

Bolsa Protetora

15 cm X 160 cm

USSG-004, USSS-004, USTS-16
até USTS-025

USSB-006

Bolsa Protetora

21,6 cm X 190 cm

USTS-030 até USTS-050

USSB-007

Bolsa Protetora

15 cm X 213 cm

USSG-006, USSS-006

USSB-009

Bolsa Protetora

15 cm X 274 cm

USSG-008, USSS-008

USSB-011

Bolsa Protetora

15 cm X 335 cm

USSG-010, USSS-010

USBC-001

Estojo de
Armazenamento para
Caçamba

10 cm X 84 cm

TODAS AS VARAS DE
CAÇAMBA, de 1,2 m até 3,7 m

COMO FAZER UM PEDIDO:

COMO FAZER UM PEDIDO:

veja a tabla acima
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Proteja Seu Investimento!

Estojo de Armazenamento para Bucket Stick

MM - Metros / Centímetros
EM - Pés / Polegadas
MÉTRICA

USSB/USBC

Bolsas Protetoras para Varas de Fibra de Vidro

NOVO

IMPERIAL

Bolsas e Estojos

Varas de Manobra em Fibra de Vidro

utilitysolutionsinc.com

veja a tabla acima

utilitysolutionsinc.com
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Jack Jumper™

Distribuição Aérea

USJJ

O Fim dos
Cabos de
Ligação!

USJJ-001

O Jack Jumper™ permite um método seguro e rápido para
derivar um recorte aéreo sem a tediosa utilização de cabos
de ligação volumosos. A
ferramenta é indispensável
para as tarefas de
coordenação de fusíveis
e permite fácil derivação
de uma imersão no
subsolo. O Jack
Jumper™ economiza
tempo e dinheiro, elimina
o risco de interrupção
do serviço e evita o
faseamento cruzado
acidental.

USJJ-002

USJJ-004

USJJ-005

Para operar o
Jack Jumper™
utilize um vara
de manobra
pega tudo
para colocar uma extremidade
do Jack Jumper™ nos arcos de chifre do corte. Puxe para baixo, na
outra extremidade do Jack Jumper™ e afixe ao fim berço do corte.
A derivação foi estabelecida.

PESO

Funciona bem em uma vara
telescópica de 50 pés ou uma vara
balde de 8 pés.

USJJ-007

USJJ-004

USJJ-005

USJJ-007

15 kV
PADRÃO

27 kV
PADRÃO

15 kV
CORTE DE
INTERRUPÇÃO
DE CARGA

38 kV
PADRÃO+
SMD-20 15 kV
FUSÍVEL DE ENERGIA

SMD-20 38 kV
FUSÍVEL DE
ENERGIA

340 g

425 g

425 g

539 g

850 g

15 kV JACK JUMPER™

USJJ-002

27 kV JACK JUMPER™

USJJ-004

15 kV JACK JUMPER™

USJJ-005

38 kV JACK JUMPER™

USJJ-007

38 kV JACK JUMPER™

USJJ-xxx-S

BOLSA OPCIONAL
(Não disponível no USJJ-007)

GRAB-IT-2

GRAB-IT-3

*adicionar "F" para
Alta Visibilidade

USJJ-002

USJJ-001

O Grab-It™ oferece um método
simples e econômico para remover
com segurança ou instalar barris de
fusíveis aéreos. O desenho do GrabIt™ prevê controle positivo do barril
de fusíveis mesmo em condições
de vento forte para evitar quedas
acidentais. Não há necessidade de
encontrar o anel de puxar do barril
de fusível ou olho de elevação,
tarefa difícil em condições de pouca
iluminação. Basta passar por trás do
barril de fusíveis e levantar. O GrabIt™ funciona tão bem no final de um
telescópico de 50 pés como no final
de uma vara balde de 8 pés. Não
requer nenhum movimento de vara ou
procedimento especial para operar.

O Grab-It™ é fabricado em alumínio para aeronaves, para
proporcionar anos de funcionamento sem problemas. O GrabIt™ não tem partes móveis, nenhuma mola ou peças plásticas
quebráveis.

TUBOS DE FUSÍVEIS
DIMENSÕES
PESO

GRAB-IT-1

GRAB-IT-2

GRAB-IT-3

100 AMP

100 e 200 AMP

SMU-20

11 cm x 11 cm x 10 cm

11 cm x 11 cm x 10 cm

15 cm x 11 cm x 10 cm

312 g

312 g

425 g

COMO FAZER UM PEDIDO:

COMO FAZER UM PEDIDO:

15

GRAB-IT-1

GRAB-IT

USJJ

AVALIAÇÃO

GRAB-IT

Grab-It™

Jack Jumper™

USJJ-001

Grab-It™

Distribuição Aérea

utilitysolutionsinc.com

GRAB-IT-1

100 AMP REMOVEDOR DE TUBO DE FUSÍVEL CORTADO

GRAB-IT-2

100 e 200 AMP REMOVEDOR DE TUBO DE FUSÍVEL CORTADO

GRAB-IT-3

SMU-20 REMOVEDOR DE TUBO DE FUSÍVEL CORTADO

utilitysolutionsinc.com
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Distribuição Aérea

Gancho de Ligação

USJH

Gancho de Ligação

Distribuição Aérea

Jumper-Aid™

USJH

Jumper-Aid™
USJH-002

Dimensões do produto: 35 cm x 25 cm x 2,5 cm
Peso do produto: 539 g

USJH-001

Dimensões do Produto: 28 cm x 11 cm x 1 cm
Peso do Produto: 170 g
O Gancho de Ligação é projetado para eliminar
o arqueamento da braçadeira de ligação e evitar
eventuais situações de faseamento cruzado sem o uso
demorado de fita, corda ou cordas de bungee jump.
O Gancho de Ligação também minimiza o balanço de
uma braçadeira de ligação em condições de ventos
fortes.
Basta pendurar várias unidades do Gancho de Ligação
ao longo do caminho pretendido da braçadeira de
ligação e deixar a ferramenta acomodar o grampo de
ligação. Instalado facilmente por uma mão enluvada ou com um vara de manobra
pega tudo, o Gancho de Ligação vai caber em qualquer mangueira de linha de classe
2 ou 3 e apresenta uma resistência a centelha de mais de 50 kV.
O Gancho de
Ligação é usinado
com polímero de
alta visibilidade e
alta performance
de folha de material
de estoque que
simplesmente não
se quebram, mesmo
se forem expostas
a temperaturas
extremas de frio.
COMO FAZER UM PEDIDO:

USJH-001
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GANCHO DE LIGAÇÃO

utilitysolutionsinc.com

O USJH-002 Jumper-Aid™ patenteado foi
projetado para
apoiar um
fio conector
durante a
construção,
manutenção ou
reparos. Ele é especialmente útil quando o conector
precisar estar junto a um condutor de uma tensão/
fase diferente. O USJH-002 permite que o conector
mecânico e/ou condutor sejam apoiados enquanto
estão enrolados em uma manta de borracha isolante
ou mangueira de linha, eliminando a necessidade
de usar corda ou fita. A natureza giratória do USJH002 oferece travamento positivo sobre o conector/
condutor. O USJH-002 também é uma ferramenta útil
para evitar que o conector “arqueie” sobre o braço
cruzado.

COMO FAZER UM PEDIDO:

utilitysolutionsinc.com
USJH-002

JUMPER-AID™
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Distribuição Aérea

Proteção de Varmint

Proteção de Varmint
Elimine
Problemas de
Nidificação!

USVS

Instale com um
Vara de manobra
Pega Tudo!

USVS

Dimensões do Produto: 40,6 cm/50,8 cm de diâmetro x 1,3 cm de espessura
Peso do Produto: 397 g / 595 g
Cor: Cinza ou Vermelho
O Protetor de Varmint é a abordagem pró-ativa para eliminar interrupções do serviço
elétrico relacionadas a animais. A proteção varmint impede que bichos toquem
simultaneamente a caixa primária e a de metal de um transformador. A proteção de
varmint também pode ser instalada sobre isoladores de subestação e buchas. O design
exclusivo permite que a unidade seja instalada rapidamente com um bastão pega tudo
de manobra isolada e sem a necessidade de interromper o serviço ou expor o eletricista
ao equipamento energizado durante a instalação.
O Protetor de Varmint é moldado com um polímero resistente aos raios UV e retardante
de chamas para proporcionar muitos anos sem manutenção no serviço de campo.
O design exclusivo não irá interceptar ou acumular folhas caídas e não tem nenhum
componente de mola para se romper, especialmente durante as instalações em tempo
frio. O Protetor de Varmint vai lidar com todas as aplicações do sistema de distribuição e
pode ao mesmo tempo abordar tanto a bucha de alta tensão como a bucha prendedora
adjacente. As linhas de diâmetro são moldadas na unidade para proporcionar um
modelo de corte preciso e fácil no campo em diâmetros de bucha que variam de 4,4
cm a 15,2 cm.

Mantas, Pinza y botones para mantas aislantes

Productos de caucho

Mantas de Borracha Isoladas

USRB

Pré-testadas por
laboratório aprovado
pelo NAIL!

As mantas da Utility
Solutions cumprem
ou excedem todos os
critérios ASTM D-1048
de performance. Todas
as mantas são do
Tipo II, fabricadas com
EDPM para fornecer a
máxima resistência a danos causados pelo ozônio. Todas as mantas são do Estilo A e livres
de qualquer reforço interno para máxima flexibilidade. As mantas da Utility Solutions são
moldadas na cor amarela de grande visibilidade e cada manta é pré-testada em um laboratório
independente certificado pelo NAIL para garantir a melhor qualidade.
CLASSE

TAMANHO

DESIGN

NÚM. OLHOS

PESO

USRB-36-6-SLD

4

91,4 cm X 91,4 cm

sólido

6

3,7 kg

USRB-36-28-SLT

4

91,4 cm X 91,4 cm

escatelado

28

3,7 kg

USRB-22-28-SLT

4

59,9 cm X 59,9 cm

escatelado

28

1,1 kg

Grampo para Manta

USBA-001

USBA-001/002
Dimensões do Produto:
25,4 cm x 12,7 cm x 1,9 cm
Peso do Produto: 113 g

USBA-001
Grampo para Manta de Operação Manual
USBA-002
Grampo para Manta projetado para operação
remota usando uma Vara de manobra Pega Tudo.

USBA-002

Botões para Manta

USBA-003
Dimensões do Produto: 2,5 cm dia. 1,9 cm
Peso do Produto: 142 g
COMO FAZER UM PEDIDO:

COMO FAZER UM PEDIDO:
USVS-001

40,6 cm PROTETOR DE VARMINT - CINZA

USVS-002

40,6 cm PROTETOR DE VARMINT - VERMELHO

USVS-003

50,8 cm PROTETOR DE VARMINT - CINZA

USVS-004

50,8 cm PROTETOR DE VARMINT - VERMELHO
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USBA-003

Botão de empurrar padrão para a instalação de mantas que incorporam orifícios no perímetro

utilitysolutionsinc.com

USRB-36-6-SLD

MANTA DE BORRACHA ISOLADA 91,4 cm - SÓLIDO

USRB-36-28-SLT

MANTA DE BORRACHA ISOLADA 91,4 cm - ESCATELADO

USRB-22-28-SLT

MANTA DE BORRACHA ISOLADA 59,9 cm - ESCATELADO

USBA-001

Grampo para Manta

USBA-002

Grampo para Manta – Operável por Vara

USBA-003

Botões para Manta

utilitysolutionsinc.com
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Grampo Klondike

Produtos de Borracha

USCP

Grampo Klondike

Produtos de Borracha

Blanket Mate / Bucket-Mate

USBM

Segurador de Mantas Resistente Blanket-Mate

USCP-001

Economiza
Tempo e
Protege as
Mantas!

USCP-001/002

A série de ferramentas Grampo Klondike prende com rapidez e segurança as mantas em
sua posição em postes sem danificá-las. A série de ferramentas Grampo Klondike elimina a
necessidade de uma presilha, cabos elásticos, Velcro®, fita adesiva ou qualquer outro meio que
são demorados para instalar e potencialmente prejudiciais para a manta.
A série de ferramentas Grampo Klondike também pode ser usada em uma infinidade de
situações de equipamentos de bloco de montagem onde é difícil prender a manta por meios
convencionais.
Moldada a partir de um polímero durável e resistente a
intempéries completamente montado com estrutura em
aço inoxidável, a série de ferramentas Grampo Klondike
proporcionará ao eletricista muitos anos de uso sem
manutenção.

USBM-001/002

Dimensões do Produto:6,4
cm x 5,1 cm x 7,6 cm
Peso do Produto: 227 g
A série Blanket-Mate de
prendedores magnéticos
de manta pode ser
adquirida com seis ímãs
(USBM-001) ou oito ímãs (USBM-002). Ambas as opções têm muito mais poder de segurar
do que a concorrência (50% e 100% respectivamente).
Todos os seguradores Blanket-Mate são usinados com polímero de alta visibilidade e alta
performance de folha de material de estoque que simplesmente não se quebram, mesmo se
forem expostas a temperaturas extremas de frio.

Gancho Polimérico Bucket-Mate

USBM-004/004-W

Dimensões do Produto:
16,5 cm x 16,5 cm x 1,3 cm
Peso do Produto: 142 g
Ao contrário dos ganchos convencionais moldados
para caçamba, o Bucket-Mate da Utility Solutions
Inc. é usinado com polímero de alta visibilidade e
alta performance de folha de material de estoque
que simplesmente não se quebram, mesmo se
forem expostos a temperaturas extremas de
frio. O Bucket-Mate tem dupla extremidade,
permitindo que o gancho grande aceite uma bolsa
de ferramentas, enquanto a extremidade menor
oposta de 1,3 cm aceitará buracos de manta sem danificar a manta.

USCP-002

ALCANCE DA VARA
COMPRIMENTO
PESO

USCP-001

USCP-002

15,2 cm - 28 cm dia.

28 cm - 50,8 cm dia.

15,2 cm

58,4 cm

227 g

539 g

Designar USBM-004-W para especificar o Bucket-Mate de maior fenda, que pode acomodar a
próxima geração de baldes isolados grossos.
COMO FAZER UM PEDIDO:

COMO FAZER UM PEDIDO:
USCP-001

GRAMPO KLONDIKE GRANDE

USCP-002

GRAMPO KLONDIKE EXTRA GRANDE

USCP-003

GRAMPO KLONDIKE GRANDE / MECANISMO DE UMA MOLA
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USBM-001

BLANKET MATE - 6 IMÃS

USBM-002

BLANKET MATE - 8 IMÃS

USBM-004

GANCHO POLIMÉRICO BUCKET-MATE

USBM-004-W

GANCHO POLIMÉRICO BUCKET-MATE DE FENDA GRANDE

utilitysolutionsinc.com
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