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DESCRIÇÃO

Refletômetro Óptico de Domínio de Tempo 930XC
A Greenlee Communications tem o orgulho de apresentar o 930XC – uma solução de OTDR
completa com Medidor de Potência Óptica (OPM), Localizador Visual de Falhas (VFL) e Fonte de
Luz Estabilizada (SLS) como padrão. O 930XC também oferece aos usuários a capacidade de
gerar relatórios personalizáveis de aceitação de cabos, que incluem assinatura de identificação. A
unidade também é certificada pela BellCore e resistente à queda / água.

Conectores de Ligação
Os conectores de ligação de fiberTOOLS™ da Greenlee agora estão disponíveis com terminações
SC, LC, FT, e ST previamente polidas e clivadas. Otimizados para uso com a Junta de Fusão
Óptica 910FS, os conectores de ligação ajudam os usuários a terminar cabos de fibra óptica
monomodo e multimodo mais rápido que nunca.

Kits elétricos TK-30A e TK-30AGFI
A Greenlee atualizou dois kits essenciais de ferramentas. O kit TK-30A inclui o Multímetro Digital
DM-25, o Detector de Voltagem Sem Contato GT-11 e o Verificador de Saída GT-10. O TK-30AGFI
inclui DM-25, GT-11 e GT-10GFI para teste adicional do Interruptor de Circuito de Falha no
Aterramento (GFCI). Esses dois kits substituem os kits TK-30 e TK-30GFI, que continuam
disponíveis até o final do estoque.

Dispositivo de Programação Gator Eye™
Quer obter o máximo de suas ferramentas inteligentes Gator®? Utilize o Gator Eye. Esse
dispositivo USB simples permite que os usuários visualizem, façam download e armazenem o
histórico de trabalho, como o número de dobras desde a construção/manutenção, PSI, informações
sobre a bateria e muitos outros indicadores. É possível até incluir informações de estoque, definir
intervalos para manutenção e imprimir registros de operações. Tudo para você conseguir executar
o trabalho corretamente - e ter a operação e a documentação específica do projeto para provar.
O Gator Eye é compatível com todas as ferramentas Gator desde 1994 até o momento.

Sapata Shotgun™
Já quis curvar quatro varetas de conduíte ao mesmo tempo? Com a sapata Greenlee® Shotgun
você pode. Compatível com todos os curvadores da linha atual 555®, a sapata Shotgun curva até
1 pol. de conduíte* rígido, EMT e IMC na mesma sapata. Perfeita para oficinas de prefabricação e
canteiros de obra, a sapata Shotgun da Greenlee economiza tempo e dinheiro com cada curvatura.
Simples. Quatro curvaturas, mais economia.
*Rígido: ½ pol., ¾ pol., 1 pol.; IMC: ½ pol., ¾ pol., 1 pol.; EMT: ¾ pol., 1 pol.

Grupos de Sapata 555®
Cansado de trocar sapatas curvadas por tamanhos diferentes? Agora é possível curvar de 1/2 a 2
pol. em uma sapata com os novos Grupos de Sapata 555®. Menos sapatas significa menos peças
para manusear, menor tempo de preparação e mais curvaturas no canteiro de obras. Basta girar
para trocar o tamanho do conduíte. As sapatas estão disponíveis para conduítes revestidos de
PVC e IMC/Rígido, EMT de 1/2 a 2 pol.

Detector de Voltagem sem Contato GT-12A
O GT-12A conta com os mesmos recursos testados e confiáveis do pioneiro original GT-12. A nova
unidade agora vem com uma tampa de bateria mais fácil de abrir para acesso conveniente e uma
ponta soldada de modo ultrassônico para melhor construção e detecção de voltagem confiável
todas as vezes. Detecta: 50 a 1.000 V (CA) com 50 a 500 Hz. Classificada como CAT IV 1.000 V.

O G3 Tugger™ Puxa Cabos Faster, Safer, and Easier® (mais rápida, mais
segura e mais fácil)
O Puxador de Cabo G3 Tugger™ é um cabo simples e fácil de usar da Greenlee. Apresentando
um motor com UL e cUL calculados, projetado especialmente para puxar cabos, o G3 puxa 25%
mais rápido em alta velocidade e cargas contínuas 20% maiores que qualquer outro puxador de
cabo leve existente no mercado atualmente. O melhor de tudo? Sem peças soltas. Sem pinos ou
adaptadores separados que podem ser perdidos ou extraviados, o G3 chega ao canteiro de obras
pronto para puxar cabos. Use para instalações de cabos leves, como fiação elétrica do medidor
inferior e cabos de dados/telecomunicações.

Greenlee apresenta o novo Sistema Passa-fio Elétrico 690-15
A Greenlee tem o orgulho de apresentar uma nova versão do popular Sistema Passa-fio Elétrico
690. A nova unidade, modelo 690-15, possui motor com novo design, rodas maiores de 8
polegadas, uma alça de transporte e uma mangueira maior de 4,6 m para melhorar a capacidade
de manobra no local de trabalho. Também disponíveis separadamente, a nova unidade de motor
(690-RM) e unidade de tanque (690-RT) são compatíveis com todos os modelos 690 de 1988 até
agora.

Greenlee FiberTOOLS™ agora disponíveis com blindagem contra
interferência eletromagnética opcional
Greenlee 560XL, 570XL e 580XL agora estão disponíveis com blindagem contra interferência
eletromagnética (EMI) opcional, para leituras precisas em ambientes com alta interferência. Essas
novas fontes de luz e medidor de energia de fibra óptica ajudam os técnicos a testar a perda de
inserção em cabeamento multímodo e modo simples de forma mais rápida, segura e fácil.

Greenlee expande a linha de combinações de broca / macho para abrir
roscas
As pontas de broca / macho para abrir roscas da Greenlee agora estão disponíveis em tamanhos
maiores, para perfurar, abrir roscas e escarear orifícios em cobre, latão, alumínio e aço carbono de
até 1,3 cm. Até quatro vezes mais rápido que usar ferramentas separadas, as pontas de broca /
macho para abrir roscas da Greenlee fazem o trabalho de forma mais rápida e fácil. Um novo kit de
comprimento com 6 peças (LDTAPKIT) também está disponível, complementando o kit de
comprimento padrão (DTAPKIT) e kits métricos (DTAPKITM) que também estão disponíveis.

Chave de impacto hidráulico HW3 da Greenlee Utility
Com uma razão de potência e peso líder no setor, design focado no instalador de linhas e um cabo
Cool Grip™ que dissipa o calor para longe dos principais pontos de toque, a HW3 é a combinação
perfeita de desempenho e ergonomia para os modernos trabalhadores de linha de hoje.

Greenlee Communications adiciona opcional de teste de ADSL / VDSL ao
Sidekick® Plus
Expandindo o conjunto completo de recursos de teste de cobre, Greenlee Communications
Sidekick® Plus agora está disponível com teste de sincronização e serviço de ADSL / VSDL,
incluindo: DSL Showtime, taxa de sinal e ruído, detecção de erros e teste de camada superior
(Ping, Traceroute, HTTP, FTP). Os modelos Sidekick® Plus estão disponíveis nas configurações
Standard, Advanced, Wideband e xDSL.

Sonda de rastreio de par 500XP
A Greenlee Communications tem o orgulho de anunciar a Sonda de Rastreio de Par 500XP com
detecção de tensão CA perigosa acAlert™. Componentes eletrônicos atualizados reduzem o
consumo de energia e permitem recursos avançados, como processamento de sinal digital de 32
bits, filtros avançados de gama de comprimentos e zumbido da rede e um indicador visual em
tempo real de potência do sinal. O 500XP também possui proteção ambiental Nautilus® para
proteger contra poeira e água, para ajudar os técnicos a rastrear cabos de maneira mais rápida,
segura e fácil.

Cortadores de guilhotina Greenlee Utility
A Greenlee Utility lançou cinco novas ferramentas de corte estilo guilhotina, para cortes mais
seguros e precisos. As cabeças remotas SDG45 e SDG55 foram projetadas para cortar cabos
ACSR e outros materiais resistentes, enquanto as cabeças SDG85 e SDG105 foram projetadas
para cortar cabos de cobre e alumínio de grande diâmetro. As cabeças de guilhotina proporcionam
maior segurança e reduzem as distorções de cabo em relação aos cortadores convencionais estilo
tesoura. Uma versão Gator® operada por bateria do SDG105 também está disponível
(ESG105LU), com operação de gatilho único e retração automática.

Lâminas Recíprocas Bi-Metal, Extreme e Extreme Ti-Metal
Apresentamos uma linha completa de lâminas recíprocas para muitas profissões. As lâminas BiMetal Greenlee apresentam estruturas de liga de carbono para maior resistência e durabilidade,
enquanto que o aço para ferramentas com cobalto agregado compõe os dentes de corte
agressivos. As laminas Extreme apresentam uma lâmina mais larga e mais espessa para o corte
de aço estrutural e as laminas Extreme Ti-Metal Greenlee apresentam dentes de corte revestidos
de titânio, proporcionando resistência superior contra o desgaste e a maior vida útil em toda a linha
de lâminas recíprocas da Greenlee.

Brocas de Auto-Alimentação para Madeira E-Z BORE®
As brocas de auto-alimentação E-Z BORE® da Greenlee apresentam um design de lâmina dupla
que corta mais rápido e não entope com lascas de madeira. A ponta substituível de autoalimentação puxa a lâmina através da madeira e os dentes externos trabalham para reduzir os
estilhaços, tornando mais fácil o trabalho de perfuração na madeira.

LP6 - Prensa / Cortador Hidráulico de 6 Toneladas
O LP6 da Greenlee Utility é uma ferramenta de compressão e corte hidráulico de baixa pressão
para ser utilizada por eletricistas profissionais. O LP6 incorpora muitas das mesmas características
que a ferramenta alimentada por bateria EK425L Gator®, mas em um pacote hidráulico de baixa
pressão.

Conjunto de Teste por Cabo Sidekick® Plus
O Greenlee Communications Sidekick® Plus ajuda os técnicos a diagnosticar e resolver problemas
com um cabo de par trançado. Agora, com a tecnologia digital mais recente e um conjunto opcional
de testes de Análise de Espectro de Banda Larga, o Greenlee Communications Sidekick ® Plus
oferece um conjunto de teste multifuncional, fácil de usar e cheio de recursos para o engenheiro
profissional de telecomunicações dos dias de hoje.

Kit para Máquina de Fusão de Fibra Ótica 910FS
Projetada para atender praticamente qualquer aplicação FTTx, a Máquina de fusão de fibra ótica
910FS ajuda os técnicos de dados a decompor, emendar e resolver uma variedade de problemas
de fibra óptica. A 910FS também possui Alinhamento Central para minimizar perdas nas emendas
e tempo de retrabalho, bem como câmeras duplas, ampliação de 24X, e uma tela colorida de LCD
de 5,7 pol.

Clivador de Fibra Ótica 910CL
O clivador de fibra ótica 910CL da Greenlee Communications é um clivador de fibra ótica de
precisão que auxilia os técnicos de cabo a prepararem cabos de fibra ótica de monomodo e
multimodo para emendas. Melhor utilizada quando combinado com a Máquina de fusão de fibra
ótica 910FS da Greenlee Communications, o 910CL possui lâminas rotativas para uma vida longa
e cliva as fibras com precisão e consistência todas as vezes.

Kit Cabo Coaxial 46601
O Kit de Ferramentas para Cabo Coaxial 46601 da Greenlee reúne seis ferramentas essenciais
que técnicos de cabo profissionais precisam para desencapar, cortar e terminar cabos coaxiais. O
kit possui um alicate de corte diagonal, um desencapador de cabo, uma ferramenta de compressão
coaxial, uma parafusadeira 6 em 1, uma luz de LED, uma chave de catraca, e um coldre moldado
de liberação rápida para ajudar a instalar e reparar cabos coaxiais de maneira Mais rápida, Mais
segura, e Mais fácil (Faster, Safer, and Easier™).

Tele-Mate® 700
O Tele-Mate® 700 da Greenlee Communications possui melhor tecnologia e um design novo em
formato de "osso de cachorro" para a próxima geração de conjuntos de teste de telefone. Com
recursos avançados de testes como o Smart Intercom e uma tela de LCD fácil de ler, o TM-700 é
ideal para técnicos de telecomunicações qualificados, bem como para qualquer outra pessoa que
deseje resolver uma grande variedade de problemas de telecomunicações.

Melhorias na Furadeira de Impacto Rotativo HID6506
A Furadeira de Impacto Rotativo HID6506 da Greenlee Utility agora possui um mecanismo SDSPlus, que permite à unidade criar furos 16% maiores no concreto e 11% maiores na madeira. O
mecanismo SDS-Plus também permite à unidade operar 13% mais rápido que o modelo anterior e
operar em até 12G / minuto sem causar danos à unidade. A partir de janeiro de 2013, as furadeiras
de concorrentes somente podem operar até 9G / minuto antes de causar danos à unidade.

Sistema SPEED PUNCH™
Diga adeus aos danos causados à rosca com o novo Sistema SPEED PUNCH™. Deslize, prenda e
faça furos de dimensão nominal do tubo de 1,9 a 5,1 cm até três vezes mais rápido que os designs
de ejeção roscada. Completo com um SPEED LOCK com patente pendente, o novo sistema é
compatível com todas as parafusadeiras hidráulicas e movidas a bateria da Greenlee, ajudando
você a fazer furos rápidos todas as vezes.

Ferramentas de Crimpagem de Cabeça Flip-top para 15 Toneladas
A Greenlee Utility introduziu uma linha recém-projetada de cabeças flip-top para aplicações de
crimpagem de 15 toneladas que estão disponíveis nas versões de baixa pressão, alta pressão e
movidas a bateria. A ferramenta movida a bateria Gator® também possui o Intelli-CRIMP™ - um
sensor de pressão que alerta o usuário se a crimpagem está abaixo das especificações, garantindo
que o trabalho seja realizado na primeira vez, todas as vezes.

Bomba Hidráulica Movida a Bateria EHP700L, Elétrica
Equipada com recursos inteligentes, como um sensor de pressão multifuncional (com tecnologia
Intelli-CRIMP™), com auto-diagnóstico e leitura de LED em tempo real, a Bomba Hidráulica Movida
a Bateria EPH700L é uma unidade versátil que pesa apenas 6kg (inc. as baterias) e utiliza
cabeçotes hidráulicos de ação simples para cortar, crimpar e furar com até 10,000 PSI (690 bar) de
pressão.

Bomba Hidráulica Movida a Bateria EHP700LU, Utilitária
Equipada com recursos inteligentes, como um sensor de pressão multifuncional (com tecnologia
Intelli-CRIMP™), com auto-diagnóstico e leitura de LED em tempo real, a Bomba Hidráulica Movida
a Bateria EPH700LU é uma unidade versátil que pesa apenas 6,4 kg (inc. as baterias) e utiliza
cabeçotes hidráulicos de ação simples para cortar, crimpar e furar com até 10,000 PSI (690 bar) de
pressão.

O Kit de Ferramentas Manuais 0159-42 e o Jogo de Chave Hexagonal 025413
A Greenlee se orgulha em anunciar um novo jogo completo de ferramentas manuais de 2 peças
(0159-42) com as ferramentas mais importantes que um eletricista precisa - uma chave de fendas
surpreendente 6 em 1 para serviço pesado e um alicate para corte lateral de 9 pol. com ranhuras
para a limpeza de roscas de parafusos. Encontra-se também disponível um novo jogo de chaves
hexagonais (0254-13) com dimensões padrão de 3/16 pol. a 3/8 pol., para um armazenamento
compacto e fácil de usar na obra.

Aprimoramento do Ultra-Tugger® 4
O Ultra-Tugger® 4 possui agora controles mais fáceis e um bico simples de utilizar. O novo modelo
possui uma tela visual de LCD, um pedal destacável para puxões de partida/parada, um bico
menor e mais versátil e uma roldana de 8 pol. com um recurso de desconexão rápida. A nova
unidade é 30% mais leve que a geração anterior, auxiliando o usuário a puxar o cabo de maneira
mais rápida, mais segura e mais fácil do que antes.

Novas Opções de Caixas de Armazenamento
As caixas de armazenamento da Greenlee (números do catálogo 2448, 2460, 2472 e 3048) agora
estão disponíveis para serem pedidas com ou sem a bandeja de armazenamento traseira. Esta
opção foi solicitada pelos clientes para obter espaço de armazenamento adicional para itens
grandes que precisam ser protegidos no canteiro de obras. Entre em contato com seu
representante de vendas da Greenlee ou Serviço de Atendimento ao Cliente para obter maiores
informações.

Mesa de Dobramento Móvel 881-MBT
O dobramento de tubos com a dobradora 881 da Greenlee se tornou móvel. A Greenlee 881-MBT
é uma solução de dobramento completa e com patente pendente que fornece aos operadores a
força e o desempenho da popular 881 em uma mesa com rodas, para fácil manobrabilidade no
canteiro de obras. É fácil de montar, armazena todos os componentes da dobradora 881, se ajusta
em tamanhos de porta padrão até 91 cm de largura, e poupa ao usuário quase uma hora em cada
movimento.

Ejetores de Diâmetro Grande para Aplicações de Aço Inoxidável
Apresentando a única solução de ejetores de diâmetro grande para aplicações de aço inoxidável.
Disponíveis nos tamanhos de 2-1/2 pol., 3 pol., 3-1/2 pol., e 4 pol., estes novos furadores são
projetados para fazer furos limpos e precisos em aço inoxidável de até 10 bitolas, mas também
oferece excelente resistência à abrasão para a furação em fibra de vidro, plástico e aço macio.

Multímetros Digitais DM-25, DM-45 e DM-65
Os multímetros digitais DM-25, DM-45 e DM-65 da Greenlee possuem mais funções de medição,
recursos de variação automática e manuais, classificações de segurança CATIII 600V a 1000V e
displays retroiluminados para visualização fácil, tornando estes novos multímetros excelentes para
a resolução de uma grande variedade de problemas elétricos. Todas as três unidades vêm com
Garantia Vitalícia Limitada, fornecendo recursos excelentes, ótimo valor e vida útil prolongada do
medidor para eletricistas profissionais.

Produtos de Segurança
Greenlee tem o orgulho de apresentar uma nova linha de Produtos de Segurança para que os
profissionais trabalhem de forma mais confortável e segura. Esta é uma oferta extensa de produtos
de 41 Produtos de Segurança: Coletes de alta visibilidade (9 SKU's); Capacetes (2 SKU's); Óculos
de segurança (8 SKU's); Luvas de trabalho (6 estilos, dois tamanhos cada); Joelheiras (2 SKU's),
Produtos de resfriamento evaporativo (4 SKU's); Balaclava (1 SKU); Acessórios para calçados de
tração (2 SKU's); Clipes para luva (1 SKU).

Reflectômetro de Domínio de Tempo TV200 - Agora mais rápido e mais leve
O melhor Reflectômetro de Domínio de Tempo (TDR) no segmento de TV a cabo acaba de ficar
melhor! Os novos recursos e melhorias de desempenho incluem: Peso mais leve de 680 gramas;
taxa de atualização de rastreamento 3-4 vezes mais rápida; melhor rejeição de ruído; baterias de
lítio íon para vida útil duas vezes mais longa; software para gerenciamento de registros para
rastreamentos de TDR; e software de campo atualizável.

Tele-Mate® 500
O conjunto de teste de telefone Tele-Mate® 500 da Greenlee Communications foi projetado para
auxiliar os técnicos a instalarem, repararem e manterem o serviço de voz com facilidade. Capaz de
lidar com as complexidades das linhas de telecomunicações de hoje, o TM-500 oferece a
conveniência da operação alimentada por linha e recursos úteis como e monitor de alta impedância
à prova de DSL e dados, teste de polaridade, discagem rápida, último número discado e discagem
por pulso, aumentando a produtividade do técnico. Também pode ser utilizado com um fone de
ouvido (incluso) para uma operação com mãos-livres. O TM-500 também possui detecção de
sobretensão e corrente acAlert™.

Ferramentas HDMI Datashark®
As ferramentas Datashark® para testes e terminação de cabos HDMI foram projetadas
especificamente para entusiastas do "faça você mesmo". Cinco ferramentas HDMI novas agora
permitem aos usuários criar cabos de comprimento personalizado, eliminando a desordem e
reduzindo os custos associados aos cabos pré-terminados.

Ferramentas HDMI Greenlee
Apresentando cinco ferramentas HDMI novas que permitem aos instaladores fazer terminação de
campo e testar os cabos HDMI. Os benefícios de cabos HDMI® com terminação de campo incluem
a criação de cabos HDMI premium de comprimento personalizado que elimina a desordem de
cabos e reduz o custo em relação a cabos pré-terminados.

Chaves de Impacto Hidráulico HW1 e HW1V da Greenlee Utility
Apresentamos as chaves de impacto hidráulico HW1 e HW1V de alta velocidade para o torque e
velocidade líderes do mercado. Com moldagem de alta resistência, peso reduzido e desenho
ampliado do gatilho, estas chaves de impacto giram em até 6500 rpm e fazem furos em postes
endurecidos em segundos em vez de minutos, e possuem torque suficiente (678 Nm) para romper
a maior parte das ferragens de postes. Além disso, estas chaves apresentam melhorias no design
em relação à geração anterior, como cabos que reduzem a transferência de calor, maior centro de
gravidade para melhor equilíbrio, ergonomia superior e vida útil prolongada. Os novos modelos
estão disponíveis nos modelos de torque fixo e variável.

Greenlee Ultra-Tugger® 2S e Mobile VersiBOOM™
O novo Ultra-Tugger® (UT10-2S) de duas velocidades e o Mobile VersiBOOM™ são uma solução
única! O UT10-2S é o único puxador de cabo no mercado que pode mudar de alta velocidade /
tração de carga baixa para baixa velocidade / tração de carga elevada com um simples movimento
de toque duplo no interruptor de controle do pedal. Junto com o Mobile VersiBOOM™, que se
configura em menos de 2 minutos, esta combinação vencedora de velocidade e versatilidade pode
aumentar sua produtividade ao puxar cabos no canteiro de obras.

Gator Grips™ da Greenlee
As Gator Grips™ da Greenlee são alças descartáveis para tração de cabos que podem ser
cravadas nos cabos por distribuidores e usuários finais. As Gator Grips™ podem ser utilizadas com
cabos trançados de cobre e alumínio (incluindo trançamento regular, comprimido e compacto).
Cada tamanho de alça está disponível em cinco tamanhos de apoio diferentes para evitar
sobreposição durante a tração de cabo. Tamanhos de cabos suportados: 1 AWG a 1.000 Kcmil.

Bolsas de Lona Greenlee
As bolsas de lona Greenlee são projetadas especificamente para operários que precisam de
armazenamento robusto, portátil e conveniente para suas ferramentas e acessórios. Todos os
baldes e bolsas são feitos com anéis superiores e inferiores fortes, moldados e resistentes ao
impacto para manter a sua forma, e enfrentam qualquer uso no mundo real. Com pontos de
desgaste reforçados, costura de nylon para serviço pesado e hardware niquelado preto, as bolsas
de lona Greenlee garantem durabilidade em todos os tipos de clima.

Luvas de Alta Destreza
Apresentamos uma nova linha de Luvas de Alta Destreza: Handyman, Tradesman and Workman
Pro - todas projetadas para oferecer uma combinação ideal de conforto, destreza e proteção no
local de trabalho. Com tecido de gerenciamento de umidade avançado, enchimento de espuma de
alta densidade, almofadas de desgaste com costura dupla, abas de puxar reforçadas, painéis de
estiramento e correias de gancho moldadas, as luvas Greenlee Handyman, Tradesman and
Workman de classe profissional ajudam os profissionais a prosseguir com o trabalho de forma
conveniente.

Facas Utilitárias e Canivetes
A nova linha de facas utilitárias e canivetes foi projetada para profissionais de todos os ramos.
Todas as facas da Greenlee oferecem acabamentos especiais e são feitas de materiais de alta
qualidade. Desde lâminas retas, em gancho, de curva convexa a travas de segurança e lâminas de
ponta de titânio, a nova linha de facas Greenlee sempre possui algo para todos que estejam
procurando facas utilitárias e canivetes afiados, versáteis e de alta qualidade.

Termômetros Infravermelhos TG-1000 e TG-2000
Os Termômetros Infravermelhos TG-1000 e TG-2000 possuem desempenho ótico elevado,
precisão de medição e qualidade que profissionais exigem ao testar equipamentos. Os dois
termômetros possuem visores retroiluminados, emissividade digitalmente ajustável, alarmes de alta
e baixa temperatura ajustáveis e podem exibir a temperatura em Fahrenheit ou em graus Celsius.
O TG-2000 da Greenlee também oferece precisão adicional ao medir objetos metálicos,
temperaturas interna e ambiente e apresenta a flexibilidade para escolher estilos de sonda precisos
para a tarefa que está à mão.

Dobradora 555® Agora Disponível para uso com circuitos de 220V
A nova versão da série de dobradoras de tubos Greenlee 555® (555DX) agora está disponível
para uso com circuitos de 220V. Isso permite que os usuários trabalhem com tensões mais
elevadas, como clientes internacionais para desfrutarem dos recursos e benefícios do 555DX sem
ter que usar um transformador separado ou fonte de alimentação.

FishFinder™ 200
O sistema de Visão FF200 FishFinder™ Plus é um sistema de câmera de inspeção ótica isolada
para ser utilizado em torno de circuitos energizados e espaços confinados para acelerar o trabalho
de instalação, inspeção e resolução de problemas. Excelente para projetos de instalação de cabos
e fios, e para a verificação de equipamentos de produção, comutadores, disjuntores e outros
dispositivos que não são desenergizados, o FishFinder™ é o primeiro de seu tipo para
profissionais de cabeamento elétrico e de comunicações que precisam inspecionar o trabalho em
ambientes energizados.

Brocas de Alvenaria com Pontas de Carboneto
As brocas de alvenaria com pontas de carboneto Greenlee SDS Plus são extra endurecidas para
suportar resistência pesada ao choque, vida prolongada da broca e desempenho excepcional. A
ponta de carboneto extra durável quebra facilmente o material e o design de flauta de estilo H
permite a remoção rápida e fácil do material, poupando tempo no local de trabalho. Também está
disponível um jogo de cinco peças incluindo os diâmetros e comprimentos mais utilizados por
eletricistas.

