CATÁLOGO DE PRODUTOS 2017

Uma Empresa de
Ferramentas Focada
em Soluções
A Apex Tool Group nasceu como uma joint venture entre a
Danaher Corporation e a Cooper Industries, formando uma das
maiores indústrias de ferramentas do mundo.
Com sede em Maryland, Estados Unidos, possui operações em
mais de 25 plantas, estando presente em mais de 30 países de
todos os continentes e proporcionando o que há de melhor em
ferramentas manuais, eletrônicas e pneumáticas.
Na América Latina, possui plantas e escritórios localizados no
Brasil, Chile, Colômbia e México, produzindo mais de 67 milhões
de peças ao ano e oferecendo as melhores e mais tradicionais
marcas do mercado.
O Grupo oferece soluções para os mercados industrial, eletrônico,
automotivo, profissional geral, pneumático, construção civil e
“faça você mesmo”.
Comercializamos mais de 5000 itens com materiais de
primeira qualidade, cuidadosamente escolhidos, desenvolvidos
e testados. Tudo dentro dos mais altos níveis de qualidade e
normas internacionais.
Nosso compromisso com a inovação é obtido por meio da
valorização de nosso time, proximidade com nossos clientes e
melhoria contínua em tudo o que fazemos.
Trabalhamos todos os dias para levar ainda mais soluções até
sua casa ou empresa - tudo isso com a tradição e confiança que
você já conhece.
Sede: Sparks, Maryland - EUA
Faturamento global: aproximadamente US$ 1.5 bilhões
O sistema de Gestão de Qualidade da Apex Tool Group é
certificado ISO 9001:2008.
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NOSSAS MARCAS

FERRAMENTAS MANUAIS

FERRAMENTAS ELETRÔNICAS E PNEUMÁTICAS

Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e podem diferir do produto comercializado.
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Há mais de 130 anos, a Belzer® alia tradição
à inovação, com uma importante trajetória no
segmento de ferramentas profissionais, onde
a segurança, máxima qualidade, durabilidade
e ergonomia são instrumentos fundamentais.
Com seu extenso portfólio de produtos, que
ultrapassam mil itens, o destaque fica por
conta dos alicates 100% inspecionados e
a linha de chaves com catraca, os quais se
tornaram a maior referência do mercado.
Por meio de extensas pesquisas com clientes
e consumidores, a Belzer® busca desenvolver
produtos inovadores que atendam às
necessidades e preferências dos profissionais
e usuários industriais, oferecendo soluções
de produtividade, eficiência e acabamento
superior.
O alto desempenho de suas ferramentas
permite que a Belzer® ofereça GARANTIA
PARA TODA VIDA: um benefício que apenas
quem tem um elevado padrão de qualidade
pode oferecer.

www.belzer.com.br/
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Soquetes e Acessórios
Os soquetes são ferramentas manuais destinadas ao
aperto e desaperto de porcas ou parafusos, conjugados
com um acessório.
Os soquetes e acessórios Belzer são forjados em aço cromo-vanádio, com tratamento térmico que aumenta sua
resistência e precisão. Possuem acabamento niquelado
e cromado.
A área interna apresenta perfil arredondado, o que melhora a distribuição de torque e deixa o soquete mais resistente.
A espessura da parede dos soquetes foi dimensionada
para beneficiar trabalhos em locais de difícil acesso.
Os acessórios recebem também acabamento niquelado
Estriados

e cromado e são projetados para facilitar o trabalho e a
utilização dos soquetes em locais de difícil acesso.
Os soquetes são identificados pelo encaixe quadrado, expresso em polegadas, e pela boca à qual se encaixarão
na cabeça ou porca do parafuso. De acordo com o encaixe, apresentam perfis sextavados ou estriados.
A Belzer também possui uma linha de soquetes de impacto fabricados em aço cromo-molibdênio (Cr-Mo) com
acabamento em manganês, que garante maior resistência a impactos e proteção contra a corrosão. Com furo
para o uso com pino e anel o-ring, garantem maior segurança na operação. A linha apresenta alta durabilidade
e é indicada para trabalhos com máquinas pneumáticas.

Medidas do Encaixe
1/4" • 3/8" • 1/2" • 3/4" • 1"

Aço Liga CrV.

Acabamento
polido,
cromado e
niquelado.

Base baixa
possibilita
melhor pega
para sacar o
soquete da
catraca.

Anéis
na base
possibilitam a
identificação
de Pol.
Serrilhado na base possibilita
identificação de mm.

Rebaixo na
profundidade da
porca standard para
facilitar o encaixe.
Tecnologia Surface
Drive® para
melhor agarre nas
superfícies planas
dos parafusos e
porcas.

Sextavados

Aço CromoMolibidênio
(Cr-Mo):
excepcional
resistência e
durabilidade

Código estampado.

CATRACA GIRO 360º:
Cabeça rotaciona mais de 180º para contornar obstáculos, soltar parafusos e pode ser travada para maior estabilidade, caso
necessário.

Menos de
5º de arco
para melhor
acesso.
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72 dentes precisos.

Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e podem diferir do produto comercializado.

Função de cada acessório
CATRACA: Dá velocidade ao ajuste, pois faz o movimento sequencial de aperto e desaperto sem a
necessidade de tirar o soquete do parafuso ou porca. Dever ser usada somente para ajustes rápidos e
não para apertos finais e desapertos iniciais.
O disco de reversão situado na cabeça das catracas de medidas 1/4”, 3/8”, 1/2”e 3/4” permite a rápida liberação do soquete e acessórios após seu uso. A alavanca de reversão da catraca de 1” permite
alternar rapidamente o movimento da esquerda para a direita sem retirar o soquete do parafuso.

CABO T: Acessório que permite maior torque no aperto e desaperto de porcas e parafusos, podendo
ser acoplado a outros acessórios.

CABO DE FORÇA: Acessório com encaixe articulado que permite maior torque no aperto e desaperto
de porcas e parafusos e possibilita o trabalho em ângulo, facilitando atividades em locais de difícil
acesso. Pode ser acoplado a outros acessórios.

JUNTA UNIVERSAL: Acessório com articulação e movimentação em ângulo, que possibilita o trabalho em locais de difícil acesso, podendo ser acoplado a outros acessórios.
EXTENSÃO: Acessório utilizado para auxiliar o trabalho em locais com profundidade e de difícil acesso.
Disponível também no modelo angular, possibilitando a sua movimentação em ângulo de até 20º.

REDUTOR: Acessório utilizado para reduzir a medida do encaixe do soquete e acessórios, quando os
mesmos não são compatíveis.

ADAPTADOR: Acessório utilizado para aumentar a medida do encaixe do soquete e acessórios quando os mesmos não são compatíveis.
CABO FIXO: Acessório de encaixe fixo com haste que possibilita o acesso a locais restritos.
MANIVELA: Acessório que facilita o movimento circular proporcionando maior torque e agilidade nos
apertos e desapertos de parafusos e porcas.

TECNOLOGIA SURFACE DRIVE®
Descubra as vantagens que essa tecnologia pode oferecer
MAIOR TORQUE: Melhor distribuição de
força entre o soquete e o parafuso.

Representação gráfica de 6 pontos atuantes em parafuso sextavado

MENOR DESGASTE DOS PARAFUSOS:
Os soquetes não espanam a cabeça dos
parafusos e porcas.
MAIOR VIDA ÚTIL DAS CHAVES: O sistema atua na superfície plana dos parafusos
evitando a deformação prematura do perfil
dos soquetes.

* Informe-se sobre os termos e condições da Garantia para Sempre Belzer ao final do catálogo.

Aperto com soquete comum: Forças
concentradas em pequenos pontos
favorecem o surgimento de trincas, diminuem a vida útil da chave e espanam
porcas e parafusos
Aperto com soquete com Tecnologia
Surface Drive®: Distribuição de forças
no corpo da chave garantem maior
resistência e vida útil da ferramenta.

Distribuição de força
concentrada
Alta

Média

Nula
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LINHA X6
Jogo de Ferramentas X6

CÓDIGO

MEDIDA

CPTAW8B

10-19mm

Nº PEÇAS
1

7

1,275

Composto por: Chave 3 em 1e Soquetes Vortex nas medidas: 10mm (3/8”), 11mm
(7/16”), 12mm (15/32”), 13mm (1/2”), 14mm (9/16”), 15mm (19/32”), 16mm (5/8”),
17mm (11/16”), 18mm (23/32”), 19mm (3/4”)
EMBALAGEM
ESTOJO ORGANIZADOR

CARACTERÍSTICAS E DESTAQUES:

HEXAGONAL

QUADRADO

ESTRIADO

E-TORX®

ESPANADO

MULTIDENTADO

SAIBA MAIS
SOBRE ESTE
PRODUTO

S IS T E M A

T RY M E

•
•
•
•
•

EMBALAGEM
PERMITE
TESTE
NO PDV

DESIGN

ESPECIAL

MAIOR
TORQUE COM
MUITO MAIS
CONFORTO

11 peças que valem por 43: Exclusivo sistema de multiencaixe X6, que
permite o uso de parafusos em mm ou polegadas.
Contém uma exclusiva chave 3 em 1.
Design inovador com encaixe para soquetes em mm e POL.
Acabamento Black Edition: Alta resistência e atratividade no PDV
Estojo organizador: perfeito para expor no painel de ferramentas ou armazenar em caixas e carrinhos

FERRAMENTA 3 EM 1:

Chave Ajustável
8" com abertura
Extra

Chave
para tubos

Catraca vortex:
Para parafusos
de qualquer
comprimento

* Informe-se sobre os termos e condições da Garantia para Sempre Belzer ao final do catálogo.
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