
Para a instalação pavimentos aquecidos e de redes hidro-cabladas 
no tubo PER série 5 em todas as situações.

Prense facilmente os seus  
tubos PER graças à mini  
alicate de prensagem 
axial Virax!
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VIRAX France: client.fr@virax.com  
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International: export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 

www.virax.com

Prática, permite prensar e 
desacoplar com uma só mão

Alicate de expansão de utilização 
simples

Ergonómico com o seu punho 
Soft Touch®.
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Alicate de prensagem 
axial em estojo
Ref. 253350

A solução completa para o coRte,  
a eXpAnsão e a pRensAgem AXIAl 
dos seus tubos peR série 5.

Alicate de prensagem 
axial em estojo
+ alicate de expansão 
Ref. 253360

Alicate de prensagem 
axial em estojo 
+ alicate de expansão
+ corta-tubos pc32
Ref. 253361

Alicate de expansão 
Ø 12-16-20 mm
Ref. 253355

-  Cabos revestidos para  
uma melhor preensão.

-  Ponteiras tratadas por  
cataforese para uma maior 
resistência e facilidade de 
introdução do tubo.

características: 
-  Facilidade de trabalho graças a uma desmultiplicação do esforço.
-  prático e equilibrado, pode utilizar-se com uma única mão.
- Robusto e leve (apenas 800 g) graças ao seu corpo em alumínio.
-  ergonómico, os seus punhos Soft touch® assumem a forma da mão.                  
-  Uniões, ângulos, tês, com porca e roscadas, de Ø12, 16 e 20 mm,  

adapta-se a todos os trabalhos.

Representante em Portugal : 
Manuel de Jesus Sucrs, Lda. 
Rua da Cruz, 313 - 4200-248 PORTO
Tel. : +351 22 5402318 - Fax : +351 22 5402319 
mjs@sapo.pt


