
STRIPAX
Código 9005000000
Descarne de cabos de 0,08mm a 10mm² e corte 
cabo até 6mm²

51,00 €

AM 25
Código 9001540000
Ferramenta para descarnar cabos em PVC de 6 a 
25mm² diâmetro 

26,00 €

Campanha Ferramentas Verão 2021
Let’s Connect.

VT COMBI PRO
Código 9918860000
Medidor de tensão 6 a 690VAC/DC, continuidade, 
deteção fase, sentido rotação do motor

46,00 €

KT 8
Código 9002650000
Corte de cabos de cobre e alumínio até 16mm²

20,95 €

KT 45 R
Código 9202040000
Corte de cabos de CU até 300mm² e AL até 
400mm²

159,00 €

KT 12
Código 9002660000
Corte de cabos de cobre e alumínio até 35mm²

23,00 €

CTI 6
Código 9006120000
Ferramenta para cravar terminais isolados de 
0,5 a 6mm²

104,00 €

CROSS-KEY DUO
Código 1480190000
Chave universal

13,00 €

Nota: Preços de alicates de cravar ponteiras da gama Orange Line PZ, por favor consulte a nossa campanha de eletrónica Lets Connect 
 

Para compra de 230€ líquidos de produtos da campanha oferta de um 
brinde á escolha (Boné ou Carregador), com o limite máximo de 2 brindes por cliente.  
O brinde será enviado em deferido, diretamente para o cliente pela Weidmüller.

CAP:
Boné de basebol cinzento com aplicações em branco e 
laranja; supergráfico frontal direito, bordado lado a lado com 
o logotipo Weidmüller; tamanho ajustável na parte de trás da 
cabeça; fecho em metal prateado.

CARREgADOR:
O Sr. Bio é o mais recente cabo de carregamento multifunções, 
equipado com 5 ligadores diferentes para sincronizar todos os 
seus dispositivos tecnológicos. Tamanho: aprox. 15 x 3 x 1 cm.

https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?ObjectID=9005000000&_gl=1*19h2r4h*_ga*Njk3Mzk2MTk2LjE2MTQ4NTQxNDY.*_ga_F6KNJ65SSM*MTYyMjAzOTk3MC4xMTguMS4xNjIyMDM5OTc2LjA.&_ga=2.205575312.247989035.1621856181-697396196.1614854146
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https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?ObjectID=9202040000&_gl=1*hrd6hg*_ga*Njk3Mzk2MTk2LjE2MTQ4NTQxNDY.*_ga_F6KNJ65SSM*MTYyMjAyMDY5Ny4xMTcuMS4xNjIyMDIxMDY4LjA.&_ga=2.226695198.247989035.1621856181-697396196.1614854146
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https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?ObjectID=1480190000&_gl=1*1hq15cw*_ga*Njk3Mzk2MTk2LjE2MTQ4NTQxNDY.*_ga_F6KNJ65SSM*MTYyMjAyMDY5Ny4xMTcuMS4xNjIyMDIxMTMxLjA.&_ga=2.68433810.247989035.1621856181-697396196.1614854146


Promoção válida de 1 de Junho a 31 de Agosto 2021

Para compra de 230€ líquidos de produtos da campanha oferta de um 
brinde á escolha (Boné ou Carregador), com o limite máximo de 2 brindes por cliente.  
O brinde será enviado em deferido, diretamente para o cliente pela Weidmüller.

CAP:
Boné de basebol cinzento com aplicações em branco e 
laranja; supergráfico frontal direito, bordado lado a lado com 
o logotipo Weidmüller; tamanho ajustável na parte de trás da 
cabeça; fecho em metal prateado.

CARREgADOR:
O Sr. Bio é o mais recente cabo de carregamento multifunções, 
equipado com 5 ligadores diferentes para sincronizar todos os 
seus dispositivos tecnológicos. Tamanho: aprox. 15 x 3 x 1 cm.

CRIMPER 6 I
Código 9040450000
Cravar terminais não isolados vermelho, azul e 
amarelo de 0,5 a 6mm² 

53,00 €

CRIMPER 6 Z
Código 9040530000
Cravar ponteiras para secções de cabo de 0,5 a 
6mm² 

52,00 €

CRIMPER 16 Z 
Código 9040540000
Cravar ponteiras para secções de cabo de 6 a 
16mm²

54,00 €

CRIMPER 25 Z
Código 9040470000
Cravar ponteiras para secções de cabo de 6 a 
25mm²

55,00 €

CRIMPER MOD 864
Código 9041650000
Corte, descarne e cravar fichas em cabos telefónicos 
e de transmisssão de dados de 4, 6 e 8 pólos

70,00 €

CZ6/5   
Código 2676290000
Cravar ponteiras para secções de cabo de 0,5 
a 6mm² (trapezoidal)

90,00 €

TESOURA 25K
Código 7792500206
Tesoura com bolsa

13,00 €

Promoção válida:
De 1 de Junho até 31 de Agosto de 2021 nos distribuidores aderentes salvo ruptura de stock ou erro tipográfico. Preços 
líquidos sem IVA.  Não acumulável com outras promoções, nomeadamente as ferramentas presentes na campanha Lets 
Connect. Para mais informações consultar as condições gerais de venda da Weidmuller S.A. As fotografias são meramente 
ilustrativas, em caso de ruptura de stock de brindes, estes serão substituídos por outros de igual valor. Ofertas em deferido.

Agência em Portugal 
Weidmüller - Sistemas de Interface, S.A.
Rua Augusto Dias da Silva, nº 94 - Esct. 2
2785-521 Abóboda - S. Domingos de Rana
Tel. 214 459 190

weidmuller.portugal@weidmueller.com
www.weidmuller.pt
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