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JOBE  CABOS

A Jobe Cabos foi fundada em 1993, na cidade 

de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A com-

posição do nome JOBE originou-se das iniciais 

do fundador da empresa.

Ao longo dos anos, a Jobe vem aperfeiçoan-

do constantemente seus produtos e processos 

para estar sempre atualizada e proporcionar se-

gurança a seus clientes. Em 2002, teve início 

o processo de certifi cação, onde normas foram 

implementadas e ferramentas adquiridas para 

o controle de qualidade. Atualmente, a Jobe 

conta com toda a linha de plugues e tomadas 

certifi cadas, fornecendo dessa forma produtos 

para indústria e comércio.
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JOBE  CABOS

Plugues Injetados

Plugue 2P+T

10A ou 20A 180o

Plugue 2P 10A 90o

Plugue 2P 

10A ou 20A 180o

Plugue 2P+T 

90o 10A ou 20A

Cabo com 

chave preto ou branco
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Tomadas Injetadas

Tomada 2P / 2P+T

10A e 20A 250V~ 180°

Tomada informática C13 IEC

60320 10A 250V~ 180°

Tomada IEC C7 2P 2,5A  

250V~ 180° (Conector C7)

*Todos os produtos disponíveis nas cores preto e branco.
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JOBE  CABOS

Prensa Cabos

Prensa cabo injetado para fi xação

Disponível nas cores preto e branco.
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Projetos Especiais
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Chicotes Elétricos
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Chicotes Elétricos



CERTIFICAÇÕES

Visando atender a todas as especifi cações e normas de segurança, a em-

presa encaminha, periodicamente, seus produtos para avaliações técni-

cas de acordo com as exigências dos órgãos competentes. Tendo obtido 

aprovação em todos os requisitos vigentes, a JOBE conquistou o direito 

de ostentar o selo nacional de segurança do INMETRO em seus produtos.

JOBE Cabos e Extensões Elétricas Ltda. 
Rua Mário Soldatelli, 175 - Bairro Nossa Senhora de Fátima - 95041-350 

Caxias do Sul - RS - Brasil - Fone/Fax +55 54 3214 5520

www.jobecabos.com.br

TESTES

Os produtos JOBE são submetidos a testes intensivos de resistência 

mecânica e elétrica que simulam a utilização diária, com a fi nalidade de 

garantir a sua longevidade com total segurança para seus usuários.
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