
TURN TO THE FUTURE

w e l d i n g  e v o l u t i o n

o adaptador revolucionário que garante

uma maior segurança para o operador e a máquina
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TURN
AD1é único no mundo, impossível encontrar algo assim

no mercado. Uma exclusiva tecnologia de N World.

PATENT N. 102019000009309
PATENT N. 102019000016976

O ADAPTADOR REVOLUCIONÁRIO QUE GARANTE
UMA MAIOR SEGURANÇA PARA O OPERADOR E A MÁQUINA

E
to the

FÁCIL DE CONECTAR

FÁCIL DE TROCAR

FÁCIL DE SUBSTITUIR

FÁCIL DE DESLIGAR

N. 102019000009309

N. 102019000016976
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TURN TO THE FUTURE
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Pressionando os dois botões em ambos os lados e girando o 
corpo do adaptador, o cabo bloqueia. Somente com a mão 
do operador é possível desconectar o adaptador e separar 
o cabo da tomada.
Esta é a simple revolução.

INSIRA PRESSIONA GIRA

TURNand

PRESS

UM SIMPLES MECANISMO QUE ASSEGURA A VIDA DO CABO
E AUMENTA A SEGURANÇA DO OPERADOR.
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MODALIDADES

Conectores para cabos padrão e cabos massa. 
Disponíveis para conectores macho e fêmea voadores 
(35/50/70/95 mm2) e conectores de painel macho e 
fêmea (35/50/70/95 mm2).

Conector voador e de painel com adaptador central 
tudo em um. Adaptável tanto no lado gerador como 
no lado do alimentador de fio.

Conectores para cabos coaxiais de nova geração. 
Disponíveis para conectores macho e fêmea voadores 
(35/50/70/95 mm2) e para conectores de painel macho 
e fêmea (35/50/70/95 mm2)

Adaptador central para a ligação de um cabo a outro 
ou para a reparação do cabo.

CONECTORES

ADAPTADOR CENTRAL ADAPTADOR CENTRAL

CONECTORES

As peças em azul podem ser alteradas com outras cores a pedido.
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Lado do alimentador de fio

Lado da máquina

TURN
E

to the

CABO STANDARD E FÍOS DE TERRA
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CONECTORES

Adaptador macho para cabos standard, 
refiregerados por ar ou por água.

ADAPTADOR MACHO VOADOR

Pode ser adaptado a qualquer gerador e fonte 
de alimentação no mercado mundial, sem fazer 
alterações.

ADAPTADOR DE PAINEL FEMENINO
Pode ser adaptado a qualquer gerador e fonte de 
alimentação no mercado mundial, sem fazer
alterações.

ADAPTADOR DE PAINEL MACHO

Adaptador femenino para cabos standard, 
refiregerados por ar ou por água.

ADAPTADOR FEMININO VOADOR
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Fácil de ligar

Não é possível desconectar 
sem pressionar os dois botões 
de segurança

Posibilidade de estender os 
cabos ou juntà los depois

TURN
E

to the

CABOS COAXIAIS
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CONECTORES

Adaptador macho para cabos coaxiais.

ADAPTADOR PARA CABO
COAXIAL MACHO VOADOR

Pode ser adaptado a qualquer gerador e 
alimentador de fio no mercado mundial sem fazer
mudanças.

ADAPTADOR FEMENINO DE PAINEL
Pode ser adaptado a qualquer gerador e 
alimentador de fio no mercado mundial sem fazer
mudanças.

ADAPTADOR MASCULINO DE PAINEL

Adaptador femenino para cabos coaxiais.

ADAPTADOR PARA CABO
COAXIAL FEMININO VOADOR
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Tudo em um, sem fios ou tubos de gás soltos

Em um único adaptador, 
há também o bloqueio de 
segurança de gás

TURN
E

to the

VOADOR Y PAINEL
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CONECTORES

Adaptador de painel central Fêmea, com válvula 
de segurança do gás.

ADAPTADOR CENTRALIZADO
VOADOR FÊMEA PAINEL

Adaptador de painel central masculino

ADAPTADOR CENTRALIZADO
VOADOR MACHO PAINEL

Adaptador central macho para cabo coaxial.

ADAPTADOR CENTRAL 
MACHO VOADOR

Adaptador central especial M/F para cabo coaxial.

ESPECIAL ADAPTADOR CENTRAL 
MACHO/FÊMEA VOADOR
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Você pode estender cabos sem 
adaptadores externos com apenas um 
clique.

TURN
E

to the

Uma ligação, sem peças frágeis.

ADAPTADOR CENTRAL
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Uma ligação, sem peças frágeis.

CONECTORES

Adaptador central especial M/F para cabo coaxial.Adaptador central macho para cabo coaxial.

ADAPTADOR CENTRAL 
MACHO VOADOR

Adaptador central fêmea para cabo coaxial.

ADAPTADOR CENTRAL 
FÊMEA VOADOR

ESPECIAL ADAPTADOR CENTRAL 
MACHO/FÊMEA VOADOR
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