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A saber
Escolha a sua solução de arrumação para equipar com as
suas ferramentas selecionadas ou estojo/mala/bolsa pré-
equipado. Consulte-nos para outros conjuntos.

Arrumar

H TOOL-BELTPOUCH 
Bolsa para cinto, equipada 
com 2 alicates de corte, uma 
ferramenta para descarnar,
um alicate universal angular, 3 
chaves de fendas isoladas 
planas e 2 Philips®, uma
chave de armário, um X-acto, 
uma fita métrica de 5 m e um 
medidor de teste de tensão 
DUSPOL.

Ref. 22506 182,00€

 H TOOL-WRAP

Estojo de enrolar, equipado com 2 

alicates de corte, um alicate de ponta 
achatada, um alicate universal, 3 chaves 
de fendas isoladas planas e 2 Philips® e 
um medidor de teste de tensão 
DUSPOL.

Ref. 22505 165,30€



Oferta exclusiva para si!
Escolha a mala que mais lhe convier, e arrume as
ferramentas da Phoenix Contact.
Rápido e Simples!

H TOOL-KIT 
STANDARD EMPTY

Estojo para ferramentas tamanho

pequeno, suporta até 4 alicates e 2

chaves.

Ref. 22423 14,90€

 H TOOL-BAG EMPTY
Mala flexível para ferramentas e 

computador portátil ou documen-

tos, suporta todo o tipo de ferra-

mentas.

Ref. 22500 66,50€

  H TOOL-CASE EMPTY
Mala rígida para ferramentas. 

Suporta todo o tipo de ferramentas. 

Ref. 22628 84,60€

 H TOOL-WRAP
EMPTY

Bolsa desdobrável para ferramen-
tas, ideal para conjugar alicates de
pega curta e chaves.

Ref. 2250 18,60€

H TOOL-ZIPCASE 
EMPTY
Bolsa para ferramentas.

Ref. 005050 51,50€

    H TOOL-BELTPOUCH
EMPTY

Bolsa à cintura para ferramentas.

Ref. 22502 17,10€



 

 H CUTFOX 2
Alicate de corte para condutores 
flexíveis de cobre e alumínio com 
um diâmetro de 2 mm (até 35 
mm2).

Ref. 2228 16,30€

A saber
Pega bi-material e design ergonómico para um conforto de corte
óptimo!

 H CUTFOX 8
Alicate de corte angular para con-
dutores flexíveis de cobre e alumí-
nio com um diâmetro de 8 
mm (até 50 mm2).

Ref. 2229 25,20€

H CUTFOX-ES
Tesoura de eletricista com elevado
poder de corte graças à lâmina
microdentada e pega bi-material
ergonómica.

Ref. 2262 12,10€

Cortar

H CUTFOX-ES-1
Tesoura de eletricista com elevado 
poder de corte para cobre,
alumínio, fibras Kevlar e plástico.
Com ajuste de parafuso central. 

Ref. 3972 8,00€



 

 H CUTFOX 45
Alicate de corte com cremalheira
para condutores flexíveis de cobre
e alumínio com um diâmetro até 
45 mm (até 300 mm2).

Ref. 2232 227,90€

 H CUTFOX 25
Alicate de corte com cremalheira
para condutores flexíveis de cobre
e alumínio com um diâmetro até
25 mm (até 185 mm2).

Ref. 2230 209,60€

As nossas soluções satisfazem as necessidades em 
termos de alicates de precisão para condutores finos e
incluem também soluções de cremalheira para 
condutores de maiores dimensões.

H CUTFOX-S VDE
Alicate de corte diagonal para condu-
tores rígidos de cobre e alumínio, 
testado conforme a norma VDE.

Ref. 22207 16,00€

H CUTFOX 6 VDE
Alicate de corte isolado 1000 V
AC/1500 V DC para condutores 
flexíveis de cobre e alumínio até 
50 mm2.

Ref. 2226 21,40€

H CUTFOX-MPS
Tesoura de eletricista com elevado
poder de corte para cobre,
alumínio, fibras Kevlar e plástico.
Corte rápido de fita autocolante
de embalagens.
Ref. 39725 7,90€

H CUTFOX-SP VDE
Alicate de corte diagonal para condu-
tores rígidos de cobre, alumínio e fio 
de piano, testado conforme a norma 
VDE.

Ref. 22206 27,40€



 H WIREFOX 2,5
Alicate de descarnar de forma an-
gular para condutores de 0,08 a 
2,5 mm2. Comprimento de 
descarne máx. de 15 mm. Função 
de corte de condutor até 2,5 mm2

rígido ou 6 mm2 flexível.

Ref. 22368 35,90€

H WIREFOX 6-
Alicate de descarnar para conduto-
res de 4 a 16 mm2. Qualquer
comprimento de descarne.

Ref. 2257 44,20€

 H WIREFOX-MP VDE 
Alicate de descarnar multiusos 
para desnudar cabos de 8 a 13 
mm, para descarnar fios de 0,2 a 
10 mm2, com alicate de corte 
diagonal e isolado até 1000 V AC/
1500 V DC.

Ref. 22528      31,60€

A saber
O peso de uma ferramenta é fundamental para o eletricista. Os nossos
alicates de descarnar foram objeto de uma extensa investigação no
sentido de diminuir o peso, mantendo ao mesmo tempo, a qualidade e
a durabilidade.

 H WIREFOX 4
Alicate de descarnar para 
condutores de 0,02 a 4 mm2. 
Comprimento de descarne 
máximo de 18 mm. Função de 
corte de condutor até 0,5 mm2 

rígido ou 10 mm2 flexível. 

Ref. 2256 66,10€

Descarnar



H WIREFOX-D 
Ferramenta de descarnar para reti-
rar os revestimentos de cabos mul-
ti-condutores de sinal, comando e
Fibra Ótica com Ø 2,5 – 11 mm. 
Espessura do isolamento até 1mm. 

Ref. 2260 17,60€

H WIREFOX-D 3 
Ferramenta de descarnar 

multifunções para retirar os 
revestimentos de cabos de 
instalação com Ø 8 – 3 mm, 
descarnar fio individual de 0,2 a 4 
mm2, com lâmina de corte longi-
tudinal e faca deslizante.

Ref. 2262 21,30€

H WIREFOX-D 40
Ferramenta para descascar cabos
com Ø de 4,5 a 40 mm, com 
isolamento até 4,5 mm. Faca 
giratória para descarne em 
espiral, comprimento ou 
perpendicular.

Ref. 226 35,10€

H WIREFOX-E 0
Alicate de descarnar de forma 
angular para condutores de 0,02
a 10 mm2. Comprimento de 
descarne máx. de 18 mm. Função 
de corte de condutor até 1,5 mm2

rígido ou 10 mm2 flexível.

Ref. 22706 48,40€

H WIREFOX 0
Alicate de descarnar para 
condutores de 0,02 a 10 mm2.
Comprimento de descarne 
máximo de 18 mm. Função de 
corte de condutor de 0,5 mm2 

rígido ou 10 mm2 flexível
Ref. 2250  46,20€

HWIREFOX6
Alicate de descarnar para 
condutores de 16 mm2. 
Comprimento de descarne 
máximo de 18 mm. Função de 
corte de condutor até 0,5 mm2

rígido ou10mm2 flexível.
Ref. 2255  75,00€

Ferramentas ergonómicas para descarne de 
condutores e cabos. Escolha a ferramenta mais 
adequada às suas necessidades de acordo com a
secção e isolamento do condutor ou cabo.



H CRIMPFOX 6
Alicate de cravar ponteiras, 
introdução lateral, mordente de 
cinco posições de 0,25 a 6 mm2,
cravação trapezoidal.
Ref. 22034 73,40€

H CRIMPFOX 0S 
Alicate de cravar ponteiras, 
introdução lateral, mordente único
de 0,14 a 10 mm2, cravação perfil 
quadrado.

Ref. 22045 118,60€

 H CRIMPFOX 25R 
Alicate de cravar para ponteiras,
introdução lateral, mordente de 
três posições de 10 a 25 mm2, 
pressão WM.

Ref. 22039 93,20€

A saber
A Phoenix Contact disponibiliza uma vasta gama de alicates de cravar
terminais. Não hesite em consultar-nos para conhecer a restante gama.

H CRIMPFOX 6S-F
Alicate de cravar ponteiras, 
introdução frontal, mordente único
de 0,5 a 6 mm2, cravação
quadrada.
Ref. 22043 85,20€

Cravar



H CRIMPFOX 50R
Alicate de cravar ponteiras,
introdução lateral, mordente de
duas posições de 35 a 50 mm2, 
cravação WM.
Ref. 2204  103,90€

H CRIMPFOX-RCT 6-

Alicate de cravar terminais 
tubulares não isolados, introdução 
lateral, mordente de três posições 
de 4 a 16 mm2, cravação 
indentada.
Ref. 2273  150,80€

  H CRIMPFOX-RCT 70-
Alicate de cravar terminais tubulares
não isolados, introdução lateral,
mordente de cinco posições 
rotativas de 10 a 70 mm2, cravação 
indentada.

Ref. 22732  292,40€

H CRIMPFOX 0
Alicate de cravar ponteiras, 
introdução lateral, mordente de
três posições de 4 a 10 mm2, 
cravação trapezoidal.

Ref. 2272 103,90€

H CRIMPFOX DUO 10
Alicate de cravar ponteiras, 
introdução lateral ou frontal, 
mordente de posição única de 
0,14 a 10 mm2, cravação trape-
zoidal.

Ref. 0372 88,20€

H CRIMPFOX VARIO 4S 
Alicate de cravar ponteiras, 
introdução lateral, mordente único 
de 0,25 a 4 mm2, cravação quadrada.

Ref. 08766 105,70€

Foi dedicada especial atenção à ergonomia 
e à redução do esforço exigido na cravação
para os alicates manuais.



 

 H SZS 0,4X2,0
Micro chave de fendas de dimen-
sões: 0,4 x 2,0 x 60 mm, cabo bi-
-material, antiderrapante.

Ref. 205202 4,20€

H SF-PZ  -80 S-VDE 
Chave de fendas Pozidriv® PZ x 
80 mm, com isolamento fino inte-
grado na lâmina, isolada conforme a 
norma VDE, cabo bi-material anti-
derrapante.

Ref. 22695 5,10€

  H SF-PZ 2 -00 S-VDE 
Chave de fendas Pozidriv® PZ2 x
00 mm,com isolamento fino inte-
grado na lâmina, isolada conforme a 
norma VDE, cabo bi-material anti-
derrapante.

Ref. 22696 7,00€

A saber
As novas gamas isoladas VDE 1000 V AC/1500 V DC propõem um
isolante fino que reveste a lâmina e permite aceder aos orifícios exíguos
sem qualquer risco.

 H SF-SL 0,6X3,5 -00
S-VDE

Chave de fendas plana 0,6 x 3,5 x
00 mm, com isolamento fino inte-
grado na lâmina, isolada conforme a 
norma VDE, cabo bi-material anti-
derrapante.

Ref. 22587 5,90€

Aparafusar



 

H SF-PH  -80 S-VDE 
Chave de fendas Philips® PH x 80 
mm, com isolamento fino integrado 
na lâmina, isolada conforme a nor-
ma VDE, cabo bi-material antider-
rapante.

Ref. 22693 5,10€

 H SF-PH 2 -00 S-VDE 
Chave de fendas Philips® PH2 x 
00 mm, com isolamento fino inte-
grado na lâmina, isolada conforme a 
norma VDE, cabo bi-material anti-
derrapante.

Ref. 22694 7,20€

  H SF-LHEX SET
Conjunto de chaves sextavadas an-
gulares, peças métricas, SW ,5; 2; 
2,5; 3; 4; 5; 6; 8 e 0 mm, com cabe-
ça esférica, cromados mate, com 
suporte.

Ref. 22544 24,90€

H SF-SL 0,8X4,0 -00
S-VDE

Chave de fendas plana 0,8 x 4,0 x
00 mm, com isolamento fino inte-
grado na lâmina, isolada conforme a 
norma VDE, cabo bi-material anti-
derrapante.

Ref. 22588 6,30€

 H SF-SL ,0X5,5-25
S-VDE

Chave de fendas plana ,0 x 5,5 x
25 mm, com isolamento fino inte-
grado na lâmina, isolada conforme a 
norma VDE, cabo bi-material anti-
derrapante.

Ref. 22589 10,00€

  H TSD-M ,2NM
Punho para bits dinamométrico, re-
gulável de 0,3 Mn a ,2 Nm. de to-
das as formas Philips®, Pozidriv®, 
planas, hexagonais, etc. Consul-
te-nos.

Ref. 22224 72,10€

Aparafusar
Propomos chaves de fenda padrão e isoladas conforme a
norma VDE com isolante padrão ou fino. Para todos os
tipos de fendas e diâmetros, incluindo punho
dinamométrico para Bits. Uma oferta perfeita para os
profissionais da eletricidade.



  

A saber
A Phoenix Contact apresenta-lhe soluções em ferramenta para
portabilidade, garantindo um acabamento profissional.

Portabilidade

H CUTFOX CD
Alicate manual de corte 
de calha plástica e tampa. 
Corta também a 45º. 
largura máxima da calha: 
75mm.

Ref. 22474  50,70€

H SF-MSET
Conjunto de bits com punho 
universal, 17 peças: PH 1,2,3 x 
89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5 x 5,5 x 
89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x
89

Ref. 22543 57,50€

 H CRIMPFOX DUO 0 SET 

Bolsa pequena equipada com um 
alicate de descarne, um alicate 
de cravação de terminal ponteira
ambos até 10 mm2. Sortido de 
ponteiras simples e duplas.

Ref. 04497  179,30€



  

A gama de soluções de portabilidade inclui máquina de 

corte de calha metálica e alicate manual de corte de 

calha plástica com batente a 45º.

H PPS COMPACT 
Máquina de corte de calha 
metálica portátil para perfil 
simétrico 35 por 7,5 ou 15 
mm: NS35/7,5 ou NS35/15. 
Acabamento profissional fora
da oficina.

Ref. 04980 699.70€

Apresentamos a PPS COMPACT, máquina portátil
de corte de calha metálica. Escolha os acessórios:

H PPS COMPACT/
SCALE-SET I/M
Régua de medida de 
1000mm. Em polegadas e 
métrico. Inclui bloqueio 
para corte preciso ao 
milimetro.

Ref. 052 125,60€ 

H PPS COMPACT/ 
CLAMP
Grampo de fixação. Fixe a
PPS COMPACT em qualquer 
superfície plana.

Ref. 0522 26,90€

H MEASURING TAPE

5M I/M
Fita métrica de 5 mts como 
régua de medida de 
comprimento de corte. 
Alternativa à régua de medida 
de 1000mm.

Ref. 200304 3,50€



PHOENIX CONTACT, S.A.

Sintra Business Park, Ed. , Sala 0M
Zona Industrial da Abrunheira

2710-089 Sintra
Tel. 219 112 760
phoenixcontact.pt

pt-info@phoenixcontact.com
 facebook.com/PhoenixContactPortugal
linkedin.com/company/phoenix-contact
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Encontre toda a gama de ferramentas 
manuais de elevado desempenho em:

www.phoenixcontact.pt

* Total da fatura sem IVA. Oferta única por encomenda. Salvo ruptura de 
stock.
Os preços apresentados, válidos até 31-12-2021, são liquídos, unitários e 
sem IVA, salvo erro tipográfico.

Cortar 
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Na compra de 50€* ou valor superior de ferramentas 
da Phoenix Contact, oferecemos-lhe uma ferramenta de
corte X-ato!

Oferta exclusiva para si!




