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Elbow-Mule™

Distribuição Subterrânea

USEP

Elbow-Mule™
Remova
joelhos
refratários!
USEP-15-27

USEP-15-27/35

Dimensões do Produto: 24" x 7" x 1,5"
Peso do Produto: 3 lb 14 oz
O Elbow-Mule™ é um bastão pega tudo de manobra isolada padrão concebida para remover
joelhos resistentemente presos sem a aplicação de força cinética
de impacto perigosa.
O Elbow-Mule™ usa um eixo de rosca para
aplicar uma força consistente e controlada
de uma maneira altamente localizada para
livrar até mesmo o conjunto de joelhos mais
inflexíveis.
As pernas de fixação permitem ao operador
utilizar a ferramenta em uma ampla variedade
de configurações de transformador e são
fabricados de fibra de vidro com isolamento
para máxima segurança do operador.

COMO FAZER UM PEDIDO:
USEP-15-27

15 kV e 27 kV Elbow-Mule™ com bolsa de armazenamento

USEP-35

38 kV Elbow-Mule™ com bolsa de armazenamento
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Chave URD/Multi-ferramenta para Montagem de Suporte

Chave URD Universal
Chave de Cabeça-Penta

Chave Hex 3/4

Construção em Alumínio
e Aço Inoxidável!

USUW-001

Dimensões do Produto: 12" x 5" x 2,5"
Peso do Produto: 12 oz
A chave URD universal é uma ferramenta multi-funcional, concebida
especificamente para o pessoal do campo utilitário responsável por serviços de
eletricidade e água.
A Chave URD possui uma cabeça-penta ANSI, bem como um padrão de seis pontos chave de
¾" incorporados em lados opostos da alça. O eixo de aço inoxidável permite erguer facilmente
tampas de esgoto e também é ótimo para remover detritos de bolsões trancados de engrenagens.
A extremidade do eixo atua também como uma chave de fenda.

Multi-Ferramenta de Montagem de Apoio
USMT-001

Dimensões do Produto: 10" x 6"
Peso do Produto: 1 lb 9 oz
Todos os soquetes com transmissão de 1/2"

Adapta-se a quase
todo tipo de Apoio de
Engrenagem em Todos
os Sistemas Utilitários!

A Multi-Ferramenta de Montagem de Apoio reduz o número de
ferramentas que uma pessoa precisa para acessar o apoio de
engrenagens. A Multi-Ferramenta de Montagem de Apoio é
fornecida com os seguintes soquetes de transmissão de ½"
facilmente intercambiáveis:
O design alongado da chave lug permite ao usuário aplicar um torque
Soquete ¾"
substancial para libertar prendedores inflexíveis, especialmente parafusos
Soquete 9/16"
de cabeça penta localizados próximo ao nível do solo.
Soquete Poço Profundo
9/16"
Soquete de Ligação de
Arraste

O corpo da chave lug é fabricado com aço cromado rolado a frio para
proporcionar anos de uso em campo sem problemas.

COMO FAZER UM PEDIDO:
USUW-001

Chave URD Universal

USMT-001

Multi-Ferramenta de Montagem de Apoio
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Strip-N-Coil™ / Power Probe™

Strip-N-Coil™

USCS-001

Dimensões do Produto: 1,75" Dia x 7,5"
Peso do Produto: 6 oz
O Strip-N-Coil™ é uma ferramenta poupadora de tempo que permite:
Cortar facilmente o isolamento externo de cabos subterrâneos.
Torcão rápida de neutros concêntricos num feixe compacto apertado que pode ser facilmente
cortado no comprimento desejado e terminado como necessário. Pode também ser usado para
instalar ou remover inserções de buchas.
O fim do tedioso torcer de alicates. O Strip-N-Coil™ é projetado para cortar cabos subterrâneos de
#2 até 750 MCM.
Ele exige uma furadeira elétrica ou uma catraca acoplada a um soquete de 7/16".

COMO FAZER UM PEDIDO:
USCS-001
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Strip-N-Coil™
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