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Alicates
Ferramentas 
de corte e preensão multifacetadas com várias possibilidades de utilização.
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 ALICATE UNIvERSAL
•	Material em aço cromo-vanádio

•	 Alicate endurecido com precisão para resistência no trabalho 

•	 Cortantes endurecidos "alta frequência" para uma potência    

 e durabilidade máximas

•	 Punho anti-deslizante confortável

ARTIGO N.º TAMANHO

DBAB2208B 200mm 5 

ALICATES
DE ELEVADA CAPACIDADE 
DE CORTE

 TURQUêS DE CARPINTEIRO
•	Material em aço cromo-vanádio

•	 Alicate endurecido com precisão para resistência no trabalho 

•	 Cortantes endurecidos "alta frequência" para uma potência e durabilidade máximas

•	 Punho anti-deslizante confortável

ARTIGO N.º TAMANHO

DOAA1208 200mm 10

ALICATES
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 TURQUêS DE COFRAGENS
•	Material em aço cromo-molibdénio

•	 Cortantes tratados por indução térmica para fios e pregos salientes 

•	 Cabeça resistente concebida para força e alavancagem máxima

•	 Punho anti-deslizante confortável

ARTIGO N.º TAMANHO

DJAA1210 250mm 10

 TURQUêS DE COFRAGEM “RUSSA”
•	Material em aço cromo-molibdénio

•	 Cortantes tratados por indução térmica para retirar facilmente fios e   

 pregos salientes

•	 Cabeça resistente concebida para força e alavancagem máxima

•	 Para rodar e cortar fio numa operação

•	 Capacidade de corte máxima: Ø1.6mm (fios duros médios e pregos)

ARTIGO N.º TAMANHO

DJAA0110 250mm 10

 ALICATE CORTA-CABOS
•	Material em aço cromo-vanádio

•	 Cortante endurecido por indução

•	 Ação de extração para um corte limpo e preciso

•	 Punho revestido a plástico duplo confortável

ARTIGO N.º CAPACIDADE DE 
CORTE MÁX. (mm2) TAMANHO

DNAA1210 60 250mm 6

 ALICATE AJUSTávEL
•	Material em aço cromo-vanádio

•	 Cabeça ajustável com ranhuras 7 posições

•	 Dentes de auto-preensão fortes para juntas, parafusos e tubos

•	 Punho anti-deslizante confortável

ARTIGO N.º TAMANHO

DDAA1210 250mm 10

PROFESSIONAL TOOLS
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ALICATES DE FREIOS
EXTERIORES 
E INTERIORES 

 ALICATE DE FREIOS EXTERIORES PONTAS CURvAS 90°
 (anel externo)

•	Material em aço cromo-vanádio

•	 Abertura assistida para mola de retenção exterior

•	 Anti-deslizante, pontas curvas

•	 Punho anti-deslizante confortável

ARTIGO N.º TAMANHO Capacidade (Ø)

DCAA1205 125mm 10~25mm 10

DCAA1207 175mm 19~60mm 10

DCAA1209 230mm 40~100mm 10

DCAA1212 300mm 85~140mm 4

 ALICATE DE FREIOS INTERIORES PONTAS CURvAS 90°
 (anel interno)

•	Material em aço cromo-vanádio

•	 Abertura assistida para mola de retenção interior

•	 Anti-deslizante, pontas curvas de precisão

•	 Punho anti-deslizante confortável

ARTIGO N.º TAMANHO Capacidade (Ø)

DCAC1205 125mm 10~25mm 10

DCAC1207 175mm 19~60mm 10

DCAC1209 230mm 40~100mm 10

DCAC1212 300mm 85~140mm 4

 ALICATE DE FREIOS EXTERIORES PONTAS DIREITAS 90°
 (anel externo)

•	Material em aço cromo-vanádio

•	 Abertura assistida para mola de retenção exterior

•	 Anti-deslizante, pontas curvas

•	 Punho anti-deslizante confortável

ARTIGO N.º TAMANHO Capacidade (Ø)

DCAB1205 125mm 10~25mm 10

DCAB1207 175mm 19~60mm 10

DCAB1209 230mm 40~100mm 10

DCAB1212 300mm 85~140mm 6

 ALICATE DE FREIOS INTERIORES PONTAS DIREITAS 90° 
 (anel interno)

•	Material em aço cromo-vanádio

•	 Abertura assistida para mola de retenção interior

•	 Anti-deslizante, pontas curvas de precisão

•	 Punho anti-deslizante confortável

ARTIGO N.º TAMANHO Capacidade (Ø)

DCAD1205 125mm 10~25mm 10

DCAD1207 175mm 19~60mm 10

DCAD1209 230mm 40~100mm 10

DCAD1212 300mm 85~140mm 4

TOPTUL
OS SEUS MELHORES
PARCEIROS DE TRABALHO

ALICATES
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 ALICATE UNIvERSAL NOVO MODELO
•	 Forjado em liga de aço cromo-molibdénio

•	 Alicate endurecido com precisão para resistência no trabalho

•	 Cortantes endurecidos "alta frequência" para uma potência e durabilidade máximas

•	 Punho confortável ergonómico bi-componente

ARTIGO N.º TAMANHO

DBBB2207B 175mm 10

 ALICATE DE CORTE DIAGONAL  NOVO MODELO  
•	 Forjado em liga de aço cromo-molibdénio

•	Mandíbulas pequenas e cortantes biselados permitem um corte preciso do fio

•	 Os rebites asseguram uma ação suave e nenhuma oscilação

•	 Cortantes endurecidos por indução para potência e durabilidade máxima

•	 Punho confortável ergonómico bi-componente

ARTIGO N.º TAMANHO

DEBB2206B 150mm 10

 ALICATE DE CORTE DIAGONAL "COMPACTO" 

 “SERvIÇO PESADO” NOVO MODELO
•	 Forjado em liga de aço cromo-molibdénio

•	 Design de elevada influência, o rebite está perto do cortante para uma    

 ótima potência de corte

•	 Cortantes endurecidos por indução para potência e durabilidade máxima

•	 Punho confortável ergonómico bi-componente

ARTIGO N.º TAMANHO

DEBC2207B 175mm 10

 JOGO ALICATES FREIOS  4PÇS 

ARTIGO N.º GPAQ0401

CONTEÚDO    20 (JOGO)

1 DCAB1207 
 Alicates freios exterior pontas direitas 90º - 7’’ / 175mm

1 DCAD1207 
 Alicates freios interior pontas direitas 90º - 7’’ / 175mm

1 DCAA1207 
 Alicates freios exterior pontas curvas 90º - 7’’ / 175mm

1 DCAC1207 
 Alicates freios interior pontas curvas 90º - 7’’ / 175mm

PROFESSIONAL TOOLS
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Série Profissional
ALICATE DE CORTE DE CABOS
•	Liga de aço cromo-molibdénio
•	Cortantes tratados por indução para cortar materiais sólidos e cabos multifilares
•	Lâmina de corte e angular para um corte limpo e afiado
•	Ação de corte invisível para uma operação fácil
•	Punho suave em material plástico TPR anti-deslizante confortável
•	Capacidade de corte máx. (Diam.): cabo 4mm e fio 1.5mm

Mordentes adicionais
para tampas em revestimentos de cabos Bowden 
e terminais ilhós para cabos de tração

Lâmina endurecida 
angular e de indução

para um corte limpo sem descarnar

Lâmina endurecida 
angular e de indução

para um corte limpo
sem descarnar

Alavanca de bloqueio de segurança 
para facilidade de utilização

Abertura invisível assistida
para operação fácil com uma mão.

 ALICATE DE CORTE DE CABOS

ARTIGO N.º CAPACIDADE  DE CORTE
MÁX. (DIAM.) TAMANHO

DNCA227E 4 190mm 10

ALICATES
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 ALICATE UNIvERSAL 
•	Material em aço cromo-molibdénio

•	 Alicates endurecidos com precisão para resistência no trabalho

•	 Cortantes endurecidos "alta frequência" para uma potência e durabilidade máximas

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DBBB2208 200mm 10

 ALICATE DE PONTAS 
•	Material em aço cromo-molibdénio

•	 Cortantes endurecidos "alta frequência" para potência máxima e  

 durabilidade

•	Mandíbulas serradas e rígidas, ideais para trabalhos de torneamento,  

 encurvamento e montagem de precisão

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DFBB2208 200mm 10

 ALICATE DE CORTE DIAGONAL “SERvIÇO PESADO”  
•	Material em aço cromo-molibdénio

•	 Design de elevada influência, o rebite está perto do cortante para uma ótima  

 potência de corte  e preensão

•	 Lâminas de corte endurecidas por indução para vida útil longa

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DEBC2207 175mm 10

 DEBC2208 200mm 10

 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 
•	Material em aço cromo-molibdénio

•	Mandíbulas pequenas e cortantes biselados permitem um corte preciso do fio

•	 Os rebites asseguram uma ação suave e nenhuma oscilação

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DEBB2206 150mm 10

 ALICATE DE PONTAS CURvAS 45°
•	Material em aço cromo-molibdénio

•	 Pontas meio-redondas a 45º para uma operação fácil em espaços  

 de trabalho complicados

•	Mandíbulas serradas e rígidas, ideais para trabalhos de torneamento,   

 encurvamento e montagem de precisão

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DFBA2206 150mm 10

DFBA2208 200mm 10

 ALICATE "MOTORISTA" (COM CORTADOR DE FIO)  
•	 Feito em liga de aço cromo-molibdénio robusta

•	Mandíbulas maquinadas de precisão para máxima preensão e rotação

•	 Cortantes endurecidos "alta frequência" para uma vida útil de trabalho longa

•	 Capacidade de corte: Até Ø1.6mm de fio médio-duro

•	 Design ergonómico, punhos em plástico TPE+TPR anti-deslizantes

ARTIGO N.º TAMANHO

DHBB2208 200mm 10
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 ALICATE PARA DESCARNAR 
•	Material em aço cromo-molibdénio

•	 Lâminas para descarnar de vida útil longa endurecidas por indução

•	 Parafuso de ajuste de bloqueio fácil para configurar o diâmetro desejado até Ø4,5mm

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DIBA2206 150mm 10

 ALICATE DE DESCARNAR FIO AUTOMáTICO COM
 DISPOSITIvO DE CORTE

•	 Concebido para fácil deslizamento, descarna fio de 5-12mm   
 de comprimento.
•	 Ideal para cabo 0,2 - 6.0m2
•	 As laminas em aço INOX, são endurecidas para uma maior   

 durabilidade e extra força.
•	 Fácil utilização e conforto, leve com design ergonómico.
•	 Construção em fibra de vidro e nylon.

 
ARTIGO N.º CAPACIDADE C (mm)

DICA1306 0.2 - 6.0 (AWG 24 ~ 10) 190 10

 ALICATE AJUSTávEL
•	Material em aço cromo-molibdénio

•	 Ação de alavanca ótima com ajuste de 7 posições 

•	 Design de articulação de encaixe, dentes com auto-preensão  

 para juntas, porcas e tubos

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DDBA2210 250mm 10

 JOGO DE ALICATES  4PÇS 

ARTIGO N.º GAAE0402

CONTEÚDO    8 (JOGO)

1 DBBB2207
 Alicates universais - 175mm

1 DEBC2207
Alicates de corte diagonais - 175mm

1 DFBB2208
Alicates de pontas - 200mm

1 DDBA2210
Alicates ajustáveis - 250mm

ALICATES
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 ALICATE UNIvERSAL ELECTRONICS  
•	Mandíbulas maquinadas de alta precisão

•	 Design de abertura assistida

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DBBC2205 125mm 10

 ALICATE DE PONTAS ELECTRONICS  
•	Mandíbulas maquinadas de alta precisão

•	 Design de abertura assistida

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DFBJ2205 125mm 10

 ALICATE DE CORTE DIAGONAL ELECTRONICS  
•	Mandíbulas maquinadas de alta precisão

•	 Design de abertura assistida

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DEBD2204 100mm 10

TOPTUL
ALICATES ELECTRONICS

ALTA PRECISÃO

ALICATES
ELECTRONICA

 ALICATE DE CORTE DE FRENTE ELECTRONICS  
•	Mandíbulas maquinadas de alta precisão

•	 Design de abertura assistida

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DJBB2204 125mm 10

 ALICATE DE PONTAS CURvAS ELECTRONICS  
•	Mandíbulas maquinadas de alta precisão

•	 Design de abertura assistida

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DFBK2205 125mm 10

 MINI ALICATE DE CORTE   
•	 Feito de aço inoxidável com tratamento térmico, endurecido, espessura 3mm

•	Mandíbulas de precisão para potência de corte máxima

•	 Acesso superior em aplicações de encaixe apertado

•	 Mandíbulas de ação de retorno suave para corte rápido e redução da fadiga operacional

•	Mais ecológico, punhos confortáveis em PVC anti-deslizantes

ARTIGO N.º TAMANHO

DEBE204E 115mm 6
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ISOLAMENTO
VDE
TOPTUL Alicates isolados certificados
Produzidos de acordo com a DIN EN/IEC 60900
Até 1000V CA & 1500V CC Segurança elétrica

  JOGO DE ALICATES ISOLAMENTO vDE  3PÇS 

ARTIGO N.º GAAE0301

CONTEÚDO    8 (JOGO)

1 DGBA2107 
Alicates universais isolamento VDE - 175mm

1 DGBB2108
Alicates de pontas isolamento VDE - 200mm

1 DGBC2106
Alicates de corte diagonal isolamento VDE - 150mm

 ALICATE DE PONTAS ISOLAMENTO vDE
•	Material em aço cromo-molibdénio

•	 O isolamento do punho está de acordo com a VDE e a norma internacional  

 DIN EN/IEC 60900

•	 Cortantes endurecidos "alta frequência" para uma potência e durabilidade máximas

•	 Mandíbulas serradas e rígidas, ideais para trabalhos de torneamento,   

 encurvamento e montagem de precisão

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DGBB2106 150mm 10

DGBB2108 200mm 10

 ALICATE UNIvERSAL ISOLAMENTO vDE   
•	Material em aço cromo-molibdénio

•	 O isolamento do punho está de acordo com a VDE e a norma internacional  

 DIN EN/IEC 60900

•	 Alicates endurecidos com precisão para resistência no trabalho

•	 Cortantes endurecidos "alta frequência" para uma potência e durabilidade máximas

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DGBA2106 150mm 10

DGBA2108 200mm 10

 ALICATE DE CORTE DIAGONAL ISOLAMENTO vDE  
•	Material em aço cromo-molibdénio

•	 O isolamento do punho está de acordo com a VDE e a norma internacional  

 DIN EN/IEC 60900

•	Mandíbulas pequenas e cortantes biselados permitem um corte preciso do fio

•	 Os rebites asseguram uma ação suave e nenhuma oscilação

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DGBC2106 150mm 10

ALICATES
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 ALICATE DESCARNAR ISOLAMENTO vDE   
•	Material em aço cromo-molibdénio

•	 O isolamento do punho está de acordo com a VDE e a norma internacional  

 DIN EN/IEC 60900

•	 Lâminas para descarnar de vida útil longa endurecidas por indução

•	 Parafuso de ajuste de bloqueio fácil para configurar o diâmetro desejado 

 até Ø4,5mm

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DGBD2106 150mm 10

 ALICATE AJUSTávEL ISOLAMENTO vDE   
•	Material em aço cromo-molibdénio

•	 O isolamento do punho está de acordo com a VDE e a norma internacional  

 DIN EN/IEC 60900

•	 Ação de alavanca ótima com ajuste de 7 posições 

•	 Design de articulação de encaixe, dentes com auto-preensão para juntas, porcas e tubos

•	 Punho confortável ergonómico

ARTIGO N.º TAMANHO

DGBE2110 250mm 10

ALICATES DE PRESSÃO

 ALICATE DE PRESSÃO CURvO COM DENTES
 SERRADOS  

•	 Liga de aço cromo-molibdénio

•	 Tratamento térmico profissional e maquinado

•	Mandíbula concebida com dentes serrados fortes para fixar os parafusos,  

 especialmente os redondos

•	 Ideal para a fixação de canalização e remoção de parafusos redondos

•	 Acabamento platinado em níquel

ARTIGO N.º TAMANHO

DMAD1A09 230mm 10

 ALICATE DE PRESSÃO "TIPO GRAMPO" 
 (MAXILAS OSCILANTES)  

•	 Alta qualidade, mandíbula CR-MO
•	 Punho em liga de aço cromo-molibdénio robusta
•	 Tratamento térmico profissional e maquinado
•	Mandíbulas largas permitem chegar a áreas de difícil acesso
•	 Ideais para fixação de cantoneiras e peças estranhas
•	 Também útil para trabalhos em metal e reparação auto
•	 Acabamento platinado em níquel

ARTIGO N.º TAMANHO

DMAA1A06 150mm 12
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 ALICATE DE PRESSÃO DE METAL  
•	 Liga de aço cromo-molibdénio de alta qualidade

•	 Tratamento térmico profissional e maquinado

•	 Adequado para todos os tipos de extremidades curvas e franzidas

•	 Acabamento platinado em níquel

ARTIGO N.º TAMANHO

DAAv1A08 200mm 10

 ALICATE DE PRESSÃO "LONGO ALCANCE" 
 (MAXILAS OSCILANTES)

•	 Alta qualidade, mandíbula CR-V

•	 Punho em liga de aço cromo-molibdénio robusta

•	 Tratamento térmico profissional e maquinado

•	 Ideal para fixação de cantoneiras e peças estranhas

•	 Acabamento platinado em níquel

ARTIGO N.º TAMANHO

DMAA1A18 460mm 5 

 ALICATE DE PRESSÃO BOCAS LONGAS 
•	Mandíbula CR-V com cortador 

•	 Punho em liga de aço cromo-molibdénio robusta

•	 Tratamento térmico profissional e maquinado

•	 Acabamento platinado em níquel

ARTIGO N.º TAMANHO

DAAS1A09 230mm 10

 ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDADURA 
•	 Liga de aço cromo-molibdénio de alta qualidade

•	 Tratamento térmico profissional e maquinado

•	 Acabamento platinado em níquel

•	 Para prender e manter com firmeza cantoneiras e ferros em U

ARTIGO N.º TAMANHO

DAAT1A09 230mm 1

 ALICATES DE PRESSÃO PONTAS CURvAS MULTI-USOS  
•	Mandíbula CR-MO com cortador

•	 Punho em liga de aço cromo-molibdénio robusta

•	 Tratamento térmico profissional e maquinado

•	 Acabamento platinado em níquel

ARTIGO N.º TAMANHO

DAAQ1A10 250mm 10

TOPTUL
ALICATES

ALICATES
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