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PARA QUEM
NÃO FAZ
CONCESSÕES
QUANDO SE
TRATA DE
FERRAMENTAS.

A Metabo é uma marca concebida para utilizadores
proﬁssionais. Desenvolvemos as nossas ferramentas
eléctricas em parceria consigo, que as utiliza, e testamo-las
em condições reais de utilização. Estamos a par dos
desenvolvimentos mais recentes, podendo, assim, reagir
rapidamente àquilo que são as suas necessidades.
Concentramos os nossos esforços na procura de soluções
que aligeirem a dureza do seu trabalho no dia-a-dia nos
estaleiros, nas oﬁcinas e na industria.
Há mais de 85 anos que encaramos o nosso trabalho com
dedicação, perseverança e criatividade. Tudo começou com
o berbequim para metal ("Metallbohrdreher" em alemão),
que está na origem do nosso nome. Desde o primeiro
berbequim com percussão do mundo a ser produzido em
série, até às rebarbadoras tecnicamente mais
desenvolvidas do mercado, fabricámos sempre produtos
capazes de pontuar em todas as áreas de actividade. Para
que assim continue, neste ano de 2010 apresentamos, uma
vez mais, várias novidades, que, graças às soluções
inovadoras que integram, não deixarão ninguém
indiferente.
Metabo. Work. Don’t play.

TECNOLOGIA

FACILITAM O SEU TRABALHO E
MELHORAM OS RESULTADOS:
INOVAÇÕES MADE BY METABO.
O motor Marathon da Metabo, a embraiagem de segurança S-automatic, o sistema
Impuls ou a potente tecnologia sem ﬁo: com estas e muitas outras inovações a
Metabo reforça a sua posição de liderança no domínio das ferramentas eléctricas de
alta qualidade. Todas elas se caracterizam pela sua elevada aptidão para utilização
quotidiana, são testadas em condições de utilização ainda mais duras do que as que
se veriﬁcam na realidade, e são alvo de um aperfeiçoamento e desenvolvimento constantes. Em suma, o que você quer é poder dispor de
uma ferramenta que lhe permita realizar bem as suas
tarefas e na qual possa conﬁar plenamente.
Metabo. Work. Don’t play.
Impecável e precisa
Condições de trabalho ideais graças
à aspiração eﬁcaz da serradura. Resultados
de corte extremamente precisos graças
ao apoio directo da cabeça da serra.

Novo conceito de motor
Os motores de todos os
nossos novos berbequinsaparafusadoras sem ﬁo
possuem a mesma potência
comprovada com dimensões
mais reduzidas.

6|

TECNOLOGIA

Compressor silencioso,
de baixas rotações
com dois cilindros de ferro
fundido cinzento de elevada
qualidade e uma grelha de
protecção da correia muito
resistente.

Tudo sob controlo
O tambor enrolador do cabo
encontra-se instalado
directamente na barra de
condução, estando assim
sempre ao alcance de uma
forma confortável.

Duradouro e robusto
Mecanismo de percussão
pneumático de elevada potência
e robusta caixa de velocidades
em magnésio fundido sob
pressão.

Punho antivibrações Metabo
VibraTech (MVT)
Até 60 % menos vibrações:
O punho VibraTech (MVT) Metabo
amortece com conﬁança e, deste
modo, protege as articulações.
O utilizador pode trabalhar com
mais concentração e precisão.
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GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DEVOLVE-LHE A MÁQUINA REPARADA, O MAIS TARDAR,
24 HORAS DEPOIS: É ASSIM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA METABO.
Uma ferramenta Metabo faz tudo o que você espera dela. Por si só, isso garante a qualidade superior com
que fabricamos as nossas máquinas. E, se quiser mesmo jogar pelo seguro, poderá sempre aderir à nossa
garantia XXL. Para tal, basta registar a sua nova ferramenta Metabo, num prazo de quatro semanas a contar
da data de compra, e verá a sua garantia estendida por um período máximo de três anos. Especialmente
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GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

para o utilizador é importante que uma máquina avariada volte a ﬁcar operacional o mais rapidamente
possível. É por isso que devolvemos todas as máquinas reparadas num prazo de 24 horas. Mesmo que uma
ferramenta seja descontinuada, continuaremos a assegurar a existência em stock das respectivas peças
sobressalentes durante mais oito anos. Por detrás destes serviços estão colaboradores com um bom nível
de formação, um rigoroso sistema de gestão da qualidade, tecnologias inovadoras, além de um factor que
não pode ser negligenciado: uma ferramenta Metabo é fabricada predominantemente na Alemanha.
Metabo. Work. Don’t play.
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LINHA SEM FIO
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LINHA SEM FIO

COM UMA TECNOLOGIA EXCLUSIVA,
VOCÊ OBTÉM MELHORES
RESULTADOS: LINHA SEM FIO
DA METABO.
Na utilização diária no estaleiro, as ferramentas sem ﬁo e as baterias têm de ser
capazes de dar o máximo. A potência requerida é disponibilizada pelas nossas
baterias Li-Power, graças à interacção perfeita entre tecnologia de baterias
recarregáveis e tecnologia de carga, bem como pelo nosso inovador conceito
de electrónica. As células da bateria da máxima qualidade, a monitorização
electrónica das células individuais da bateria (ESCP), um sistema de
monitorização da temperatura, a protecção integrada contra sobrecarga
e um indicador de capacidade asseguram a disponibilização ideal da potência,
ao mesmo tempo que protegem a máquina.
Metabo. Work. Don’t play.
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BERBEQUINS-APARAFUSADORAS SEM FIO
UM CONCEITO COMPLETO.
Desenvolvemos um avançado conceito de electrónica

electrónico integrado evita danos nos componentes

para os nossos berbequins-aparafusadoras sem fio. A

permitindo que alguns limites (corrente, tensão e

vida útil das máquinas é aumentada através da

temperatura) sejam excedidos durante picos de trabalho,

intercomunicação constante dos vários componentes

mas intervém de forma a proteger a máquina em caso

durante o processo de trabalho e carga. O sistema

de sobrecargas permanentes.

Carcaça robusta em
poliamida reforçada a
fibra de vidro
Tempo de vida
prolongado e robustez
permanente.

Engrenagem planetária
de três níveis com rodas
dentadas metálicas
Aumenta substancialmente a
durabilidade da ferramenta.

Metabo “Impuls”
Para desaparafusar com
facilidade parafusos
presos.

Caixa de engrenagens em alumínio
fundido sob pressão
(apenas nas ferramentas da classe Plus)
Prolonga o tempo de vida da ferramenta.
A máquina é mais robusta e dissipa
com maior rapidez o calor gerado.

Metabo "Quick"
A bucha de aperto rápido e o
dispositivo de paragem do veio
permitem uma substituição rápida
do acessório com uma mão.

Formato ergonómico
O design único garante um
trabalho sem cansaço e uma
aplicação perfeita da força.

Punho revestido
a borracha

Comutador de rotação reversível direita / esquerda
Adequado para os dextros e canhotos através
da concepção simétrica em forma de coração.

Tecnologia “AIR COOLED” da Metabo
Carregamentos mais rápidos e mais ciclos
de carregamento por bateria. Assim,
a sua ferramenta sem fio torna-se mais
independente da rede eléctrica.

NOVO CONCEITO DE
ELECTRÓNICA

Novo motor compacto
Se a máquina alcançar um limite de
temperatura crítico, a unidade electrónica
desliga o motor.
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Unidade electrónica
Avalia, com base nas condições de utilização,
as correntes, tensões e temperaturas que
se verificam. Para proteger todos os
componentes, o aparelho é desligado
quando são alcançados limites críticos.

Bateria
A bateria com monitorização integrada
da temperatura e das células transmite
constantemente a tensão e a temperatura
actuais à unidade electrónica.

APARAFUSADORA SEM FIO,
BERBEQUIM-APARAFUSADORA SEM FIO

FERRAMENTAS
SEM FIO

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Um peso pluma para um trabalho menos cansativo
 Electrónica Variospeed (V)
 Binário com 20 regulações, mais nível de perfuração
 Rotação reversível direita / esquerda
 Paragem rápida
 Árvore porta-brocas com sextavado interior para
pontas de aparafusar
 Punho tipo pistola para uma transmissão de força
ideal no sentido de perfuração
 Caixa de velocidades robusta fundida sob pressão
 Mudança rápida e fácil das baterias
 Carregador (tempo de carga aprox. 2 horas)
 Paragem do veio

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Um peso pluma para um trabalho menos cansativo
 Electrónica Variospeed (V)
 Motor com arrefecimento a ar integrado
 Paragem rápida
 Paragem do veio
 Luz de trabalho integrada
 Punho tipo pistola para uma transmissão de força
ideal no sentido de perfuração
 Punho revestido a borracha
 Com carregador LC 60, tempo de carga aprox. 30 minutos
(com 1,1 Ah)
 Caixa de velocidades robusta fundida sob pressão

REBARBADORAS
ANGULARES



LIXADEIRAS
PARA METAL

40% mais potência
com 40% menos
peso

Características técnicas
comparáveis
Tipo de bateria
Tensão da bateria
Capacidade da bateria
Binário máx. macio
Binário máx. duro
Rotação em vazio
Peso (com bateria)
Equipamento standard

Equipamento standard

Bateria Li-Power (7,2 V/1,1 Ah),
carregador LC 60, sortido de
7 pontas, bolsa para ferramentas

Modelo
N.º de pedido

NiCd
4,8 V
1,25 Ah
5 Nm
9 Nm
0 - 200 / 0 - 600 /min
0,66 kg
Bateria de NiCd
(4,8 V/1,25 Ah),
carregador, mala em
plástico, sortido de
7 pontas

Modelo
N.º de pedido

PowerGrip Li
6.00077.50

ACESSÓRIOS PARA A APARAFUSADORA SEM FIO
POWERGRIP LI

PowerMaxx
6.00059.51

ACESSÓRIOS PARA O BERBEQUIM-APARAFUSADORA
SEM FIO POWERMAXX

N.º de
pedido
Bateria de 7,2 V, 2,2 Ah, lítio

Bateria de 7,2 V, 1,1 Ah,
lítio (de substituição)

6.25487

N.º de
pedido
Carregador 2 h, 4,8 V, EU
Tensão de rede: 230 - 240 V
Frequência de rede: 50/60 Hz

6.27270

Bateria de 4,8 V, 1,25 Ah, NiCd

6.31858

Adaptador para bateria PowerGrip/
PowerMaxx
Para utilizar a bateria de 4,8 volts nos
carregadores actuais da Metabo

6.31976

APARAFUSADORAS

Li-Ion
7,2 V
1,1 Ah
7 Nm
13 Nm
0 - 250 /min
0,3 - 3,5 Nm
0,6 kg

6.25485
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LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Características técnicas
comparáveis
Tipo de bateria
Tensão da bateria
Capacidade da bateria
Binário máx. macio
Binário máx. duro
Rotação em vazio
Binário regulável
Peso (com bateria)

Berbequim-aparafusadora
sem fio PowerMaxx
de 4,8 volts

BERBEQUINS

Aparafusadora sem fio
de 7,2 volts
PowerGrip Li

MARTELOS

PowerMaxx

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

PowerGrip Li

BERBEQUINS-APARAFUSADORAS SEM FIO COMPACTAS
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Um peso pluma para um trabalho menos cansativo
 Electrónica Variospeed (V)
 Binário com 20 regulações, mais nível de perfuração
 Engrenagem de duas velocidades para perfurar e aparafusar
 Motor com arrefecimento a ar integrado
 Paragem rápida
 Paragem do veio
 Árvore porta-brocas com sextavado interior para pontas
de aparafusar






Luz de trabalho integrada
Punho tipo pistola para uma transmissão de força ideal
no sentido de perfuração
Caixa de velocidades robusta fundida sob pressão
Com adaptador angular e adaptador de bucha para o
aparafusamento e a perfuração em locais de difícil acesso
(apenas na PowerMaxx Li Pro)

40% mais
potência com
40% menos peso

PowerMaxx Li

Características técnicas
comparáveis
Binário máx. macio
Binário máx. duro
Binário regulável
Diâmetro do furo em
- Aço
- Madeira
Rotação em vazio
Rosca da árvore porta-brocas
Capacidade da bucha
Peso (com bateria)
Equipamento standard

PowerMaxx Li

Berbequim-aparafusadora sem fio
PowerMaxx Li Pro
de 7,2 volts

Berbequim-aparafusadora sem fio
PowerMaxx Li Pro
de 7,2 volts

Berbequim-aparafusadora sem fio
PowerMaxx Li Pro
de 7,2 volts

9 Nm
16 Nm
0,7 - 3,1 Nm

9 Nm
16 Nm
0,7 - 3,1 Nm

9 Nm
16 Nm
0,7 - 3,1 Nm

3 mm
6,5 mm
0 - 250 / 0 - 750 /min
1/2 " - 20 UNF
0,8 - 6,5 mm
0,73 kg

3 mm
6,5 mm
0 - 250 / 0 - 750 /min
1/2 " - 20 UNF
0,8 - 6,5 mm
0,73 kg

3 mm
6,5 mm
0 - 250 / 0 - 750 /min
1/2 " - 20 UNF
0,8 - 6,5 mm
0,73 kg

Bucha de aperto rápido Futuro
Plus, bateria Li-Power (7,2 V/2,2
Ah), carregador LC 60, bolsa para
ferramentas, sortido de 38 pontas

Bucha de aperto rápido Futuro
Plus, 2 baterias Li-Power (7,2 V/1,1
Ah), carregador LC 60, mala em
plástico, sortido de 7 pontas

Bucha de aperto rápido Futuro
Plus, adaptador angular com
adaptador de bucha, 2 baterias
Li-Power (7,2 V/2,2 Ah), carregador
LC 60, mala em plástico, sortido de
20 pontas

PowerMaxx Li
6.00086.50

PowerMaxx Li
6.00078.51

PowerMaxx Li Pro
6.00078.50

Modelo
N.º de pedido

ACESSÓRIOS PARA OS BERBEQUINS-APARAFUSADORAS
SEM FIO POWERMAXX / POWERMAXX LI
N.º de pedido
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PowerMaxx
Li Pro

Bucha de aperto rápido Futuro Plus H1 M
Amplitude de aperto
da bucha 0,8 - 6,5 mm

6.36623 1) 2)

Adaptador angular para PowerMaxx
Para aparafusar facilmente em locais
de difícil acesso
Especial para PowerMaxx
 Encabadouro magnético
das pontas com haste sextavada
de 1/4" (6,35mm).

6.30650 2)

Adaptador angular
Para alojar a bucha 6.26623
no adaptador angular

6.25226 2)

ACESSÓRIOS PARA A APARAFUSADORA SEM FIO
POWERGRIP LI E OS BERBEQUINS-APARAFUSADORAS
SEM FIO POWERMAXX LI / LI PRO
N.º de pedido
Carregador LC 60, 7,2 V
(de substituição)

6.27306

Bateria de 7,2 V, 2,2 Ah, lítio
(de substituição)

6.25487

Bateria de 7,2 V, 1,1 Ah, lítio
(de substituição)

6.25485

1) Equipamento standard na PowerMaxx Li
2) Equipamento standard na PowerMaxx Li Pro






Monitorização das células individuais da bateria
Protecção electrónica contra sobrecarga com monitorização
integrada da temperatura
Tecnologia AIR COOLED para tempo de carga curto
e vida útil prolongada
Baterias robustas com indicador de capacidade

REBARBADORAS
ANGULARES

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Electrónica Variospeed (V)
 Binário com 20 regulações, mais nível de perfuração
 Motor com elevada potência e dimensões pequenas
 Paragem rápida
 Bucha de aperto rápido e dispositivo de paragem
do veio para mudar a ferramenta confortavelmente
com uma mão: Metabo “Quick”
 Luz de trabalho integrada
 Trabalho menos cansativo devido à ergonomia perfeita

FERRAMENTAS
SEM FIO

BERBEQUINS-APARAFUSADORAS SEM FIO DA CLASSE L

LIXADEIRAS
PARA METAL

40% mais potência
com 40% menos peso

BS 18 Li

NOVO

NOVO

20 Nm
40 Nm
0,8 - 5 Nm

24 Nm
48 Nm
0,8 - 5 Nm

10 mm/5 mm
20 mm/16 mm
0 - 450 / 0 - 1.600 /min
1/2 " - 20 UNF
1 - 10 mm
1,35 kg

10 mm/5 mm
20 mm/16 mm
0 - 450 / 0 - 1.650 /min
1/2 " - 20 UNF
1 - 10 mm
1,4 kg

Bucha de aperto rápido, bateria Li-Power
Compact (14,4 V/1,3 Ah), carregador ASC 30
"AIR COOLED", mala em plástico

Bucha de aperto rápido, 2 baterias Li-Power,
carregador ASC 30 "AIR COOLED",
mala em plástico

Modelo
N.º de pedido da máquina com
Bateria

BS 14.4 Li

BS 18 Li

– 1x Li-Power Compact (14,4 V, 1,3 Ah)

Carregador
ultra-rápido
ASC 30

6.02135.50

–

– 2x Li-Power Compact (14,4 V, 1,3 Ah)

ASC 30

6.02135.51

–

– 2x Li-Power Compact (18 V, 1,3 Ah)

ASC 30

–

6.02136.50

– 2x Li-Power Plus (18 V, 2,2 Ah)

ASC 30

–

6.02136.51

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

APARAFUSADORAS

BERBEQUINS

Equipamento standard

Berbequim-aparafusadora sem fio
BS 18 Li
de 18 volts

MARTELOS

Características técnicas comparáveis
Binário máx. macio
Binário máx. duro
Binário regulável
Diâmetro do furo em
- Aço
- Madeira
Rotação em vazio
Rosca da árvore porta-brocas
Capacidade da bucha
Peso (com bateria)

Berbequim-aparafusadora sem fio
BS 14,4 Li
de 14.4 volts

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

BS 14.4 Li
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BERBEQUINS-APARAFUSADORAS SEM FIO DA CLASSE LT
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Modo "Impuls" adicional
 Electrónica Variospeed (V)
 Embraiagem Metabo com âmbito de regulação aumentado
 Binário com 14 regulações, mais nível de perfuração
 Motor com elevada potência e dimensões pequenas
 Paragem rápida
 Bucha de aperto rápido robusta com manga metálica
 Desmontagem da bucha com dispositivo de paragem do veio
 Árvore porta-brocas com sextavado interior para pontas de
aparafusar
 Colar de aperto (Ø 43 mm) para diversas utilizações










Luz de trabalho integrada
Trabalho menos cansativo devido à ergonomia perfeita
Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
Comutador de velocidade utilizável com uma mão
Monitorização das células individuais da bateria
Protecção electrónica contra sobrecarga com monitorização
integrada da temperatura
Tecnologia AIR COOLED para tempo de carga curto e vida útil
prolongada
Baterias robustas com indicador de capacidade

40% mais potência
com 40% menos peso

BS 14.4 LT
Impuls

BS 18 LT
Impuls

NOVO

NOVO

Características técnicas comparáveis
Binário máx. macio
Binário máx. duro
Binário regulável
Diâmetro do furo em
- Aço
- Madeira
Rotação em vazio
Rosca da árvore porta-brocas
Capacidade da bucha
Peso (com bateria)
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido da máquina com
Bateria

Berbequim-aparafusadora sem fio
de 14,4 volts
BS 14.4 LT Impuls

Berbequim-aparafusadora sem fio
de 18 volts
BS 18 LT Impuls

24 Nm
55 Nm
1,5 - 13 Nm

26 Nm
60 Nm
1,5 - 13 Nm

13 mm/6 mm
30 mm/22 mm
0 - 400 / 0 - 1.400 /min
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
1,8 kg

13 mm/6 mm
30 mm/22 mm
0 - 400 / 0 - 1.400 /min
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
1,9 kg

Bucha de aperto rápido, anel de aperto com
depósito para 6 pontas, 2 baterias Li-Power,
carregador "AIR COOLED", mala em plástico

Bucha de aperto rápido, anel de aperto com
depósito para 6 pontas, 2 baterias Li-Power,
carregador "AIR COOLED", mala em plástico

BS 14.4 LT Impuls

BS 18 LT Impuls

– Li-Power Compact (14,4 V, 1,3 Ah)

Carregador
ultra-rápido
ASC 30

6.02137.55

–

– Li-Power Plus (14,4 V, 2,6 Ah)

ASC 30

6.02137.50

–

– Li-Power Plus (14,4 V, 2,6 Ah)

ASC 15

6.02137.51

–

– Li-Power Compact (18 V, 1,3 Ah)

ASC 30

–

6.02139.55

– Li-Power Plus (18 V, 2,6 Ah)

ASC 30

–

6.02139.50

– Li-Power Plus (18 V, 2,6 Ah)

ASC 15

–

6.02139.51
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Luz de trabalho integrada
Trabalho menos cansativo devido à ergonomia perfeita
Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
Comutador de velocidade utilizável com uma mão
Monitorização das células da bateria
Protecção electrónica contra sobrecarga com monitorização
integrada da temperatura
Tecnologia AIR COOLED para tempo de carga curto e vida útil
prolongada
Baterias robustas com indicador de capacidade

NOVO

NOVO

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido da máquina com
Bateria

38 Nm
42 Nm
88 Nm
1,5 - 13 Nm

42 Nm
46 Nm
96 Nm
1,5 - 13 Nm

13 mm/8 mm
45 mm/25 mm
0 - 400 / 0 - 1.400 /min
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
1,9 kg

13 mm/8 mm
50 mm/25 mm
0 - 400 / 0 - 1.400 /min
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
2 kg

Bucha de aperto rápido Futuro Plus
com manga metálica, punho adicional,
anel de aperto com depósito para 6 pontas,
2 baterias Li-Power Extreme (14,4 V/2,6 Ah),
carregador "AIR COOLED", mala em plástico

Bucha de aperto rápido Futuro Plus
com manga metálica, punho adicional,
anel de aperto com depósito para 6 pontas,
2 baterias Li-Power Extreme (18 V/2,6 Ah),
carregador "AIR COOLED", mala em plástico

BS 14.4 LTX Impuls

BS 18 LTX Impuls

– Li-Power Extreme (14,4 V, 2,6 Ah)

Carregador
ultra-rápido
ASC 30

6.02143.50

–

– Li-Power Extreme (14,4 V, 2,6 Ah)

ASC 15

6.02143.51

–

– Li-Power Extreme (18 V, 2,6 Ah)

ASC 30

–

6.02145.50

– Li-Power Extreme (18 V, 2,6 Ah)

ASC 15

– sem baterias nem carregador

–

6.02145.51

–

6.02145.85

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Berbequim-aparafusadora sem fio
de 18 volts
BS 18 LTX Impuls

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Características técnicas comparáveis
Binário máx. macio
Binário Impuls
Binário máx. duro
Binário regulável
Diâmetro do furo em
- Aço
- Madeira
Rotação em vazio
Rosca da árvore porta-brocas
Capacidade da bucha
Peso (com bateria)

Berbequim-aparafusadora sem fio
de 14,4 volts
BS 14.4 LTX Impuls

BERBEQUINS

BS 18 LTX
Impuls

APARAFUSADORAS

BS 14.4 LTX
Impuls

MARTELOS

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Modo "Impuls" adicional
 Electrónica Variospeed (V)
 Embraiagem Metabo com âmbito de regulação aumentado
 Binário com 14 regulações, mais nível de perfuração
 Motor com elevada potência e dimensões pequenas
 Paragem rápida
 Bucha de aperto rápido robusta com manga metálica
 Desmontagem da bucha com dispositivo de paragem do veio
 Árvore porta-brocas com sextavado interior para pontas de
aparafusar
 Colar de aperto (Ø 43 mm) para diversas utilizações


FERRAMENTAS
SEM FIO

BERBEQUINS-APARAFUSADORAS SEM FIO DA CLASSE LTX
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BERBEQUINS DE PERCUSSÃO SEM FIO DA CLASSE LT
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Modo "Impuls" adicional
 Electrónica Variospeed (V)
 Embraiagem Metabo com âmbito de regulação aumentado
 Binário com 14 regulações, mais nível de perfuração
 Motor com elevada potência e dimensões pequenas
 Mecanismo de percussão de alto rendimento para excelentes
resultados
 Paragem rápida
 Bucha de aperto rápido robusta com manga metálica
 Desmontagem da bucha com dispositivo de paragem do veio
 Árvore porta-brocas com sextavado interior para pontas
de aparafusar











Colar de aperto (Ø 43 mm) para diversas utilizações
Luz de trabalho integrada
Trabalho menos cansativo devido à ergonomia perfeita
Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
Comutador de velocidade utilizável com uma mão
Protecção electrónica contra sobrecarga com monitorização
integrada da temperatura
Baterias robustas com indicador de capacidade
Tecnologia AIR COOLED para tempo de carga curto
e vida útil prolongada
Monitorização das células da bateria

40% mais potência com
40% menos peso

SB 14.4 LT
Impuls

SB 18 LT
Impuls

NOVO

NOVO

Características técnicas comparáveis
Binário máx. macio
Binário Impuls
Binário máx. duro
Binário regulável
Diâmetro do furo em
- Betão
- Aço
- Madeira
Rotação em vazio
Número máx. de impactos
Rosca da árvore porta-brocas
Capacidade da bucha
Peso (com bateria)
Equipamento standard

Berbequim de percussão sem fio
de 14,4 volts
SB 14.4 LT Impuls

Berbequim de percussão sem fio
de 18 volts
SB 18 LT Impuls

25 Nm
29 Nm
57 Nm
1,5 - 13 Nm

27 Nm
31 Nm
62 Nm
1,5 - 13 Nm

12 mm
13 mm/6 mm
30 mm/22 mm
0 - 400 / 0 - 1.400 /min
28.000 /min
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
1,9 kg

12 mm
13 mm/6 mm
30 mm/22 mm
0 - 400 / 0 - 1.400 /min
28.000 /min
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
2 kg

Bucha de aperto rápido, punho adicional,
anel de aperto com depósito para 6 pontas,
2 baterias Li-Power Plus (14,4 V/2,6 Ah),
carregador "AIR COOLED", mala em plástico

Bucha de aperto rápido, punho adicional,
anel de aperto com depósito para 6 pontas,
2 baterias Li-Power Plus (18 V/2,6 Ah),
carregador "AIR COOLED", mala em plástico

SB 14.4 LT Impuls

SB 18 LT Impuls

–

Modelo
N.º de pedido da máquina com
Bateria

Carregador
ultra-rápido

– Li-Power Plus (14,4 V, 2,6 Ah)

ASC 30

6.02140.50

– Li-Power Plus (14,4 V, 2,6 Ah)

ASC 15

6.02140.51

–

– Li-Power Plus (18 V, 2,6 Ah)

ASC 30

–

6.02142.50

– Li-Power Plus (18 V, 2,6 Ah)

ASC 15

–

6.02142.51
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Colar de aperto (Ø 43 mm) para diversas utilizações
Luz de trabalho integrada
Trabalho menos cansativo devido à ergonomia perfeita
Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
Comutador de velocidade utilizável com uma mão
Protecção electrónica contra sobrecarga com monitorização
integrada da temperatura
Baterias robustas com indicador de capacidade
Tecnologia AIR COOLED para tempo de carga curto
e vida útil prolongada
Monitorização das células da bateria

REBARBADORAS
ANGULARES



MARTELOS

LIXADEIRAS
PARA METAL

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Modo "Impuls" adicional
 Electrónica Variospeed (V)
 Embraiagem Metabo com âmbito de regulação aumentado
 Binário com 14 regulações, mais nível de perfuração
 Motor com elevada potência e dimensões pequenas
 Mecanismo de percussão de alto rendimento para excelentes
resultados
 Paragem rápida
 Bucha de aperto rápido robusta com manga metálica
 Desmontagem da bucha com dispositivo de paragem do veio
 Árvore porta-brocas com sextavado interior para pontas
de aparafusar

FERRAMENTAS
SEM FIO

BERBEQUINS DE PERCUSSÃO SEM FIO DA CLASSE LTX

SB 18 LTX
Impuls

NOVO

NOVO

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido da máquina com
Bateria

Carregador
ultra-rápido

40 Nm
44 Nm
92 Nm
1,5 - 13 Nm

44 Nm
48 Nm
100 Nm
1,5 - 13 Nm

13 mm
13 mm/8 mm
45 mm/25 mm
0 - 400 / 0 - 1.400 /min
28.000 /min
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
2 kg

16 mm
13 mm/8 mm
50 mm/25 mm
0 - 400 / 0 - 1.400 /min
28.000 /min
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
2,1 kg

Bucha de aperto rápido Futuro Plus
com manga metálica, punho adicional,
anel de aperto com depósito para 6 pontas,
2 baterias Li-Power Extreme (14,4 V/2,6 Ah),
carregador "AIR COOLED", mala em plástico

Bucha de aperto rápido Futuro Plus
com manga metálica, punho adicional,
anel de aperto com depósito para 6 pontas,
2 baterias Li-Power Extreme (18 V/2,6 Ah),
carregador "AIR COOLED", mala em plástico

SB 14.4 LTX Impuls

SB 18 LTX Impuls

–

– Li-Power Extreme (14,4 V, 2,6 Ah)

ASC 30

6.02146.50

– Li-Power Extreme (14,4 V, 2,6 Ah)

ASC 15

6.02146.51

–

– Li-Power Extreme (18 V, 2,6 Ah)

ASC 30

–

6.02148.50

– Li-Power Extreme (18 V, 2,6 Ah)

ASC 15

– sem baterias nem carregador

–

6.02148.51

–

6.02148.85

BERBEQUINS

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Berbequim de percussão sem fio
de 18 volts
SB 18 LTX Impuls

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Características técnicas comparáveis
Binário máx. macio
Binário Impuls
Binário máx. duro
Binário regulável
Diâmetro do furo em
- Betão
- Aço
- Madeira
Rotação em vazio
Número máx. de impactos
Rosca da árvore porta-brocas
Capacidade da bucha
Peso (com bateria)

Berbequim de percussão sem fio
de 14,4 volts
SB 14.4 LTX Impuls

APARAFUSADORAS

SB 14.4 LTX
Impuls
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APARAFUSADORAS DE PERCUSSÃO SEM FIO
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Aparafusadora de percussão sem fio compacta
com desempenho potente
 Com poucos contragolpes e binário extremamente elevado
 Electrónica Variospeed (V)
 Rotação e binário seleccionáveis em 3 níveis
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Protecção electrónica contra sobrecarga com monitorização
integrada da temperatura
 Alça resistente para manuseamento seguro da máquina
 Monitorização das células da bateria
 Tecnologia AIR COOLED para tempo de carga curto e vida útil
prolongada
 Baterias robustas com indicador de capacidade


40% mais
potência com
40% menos peso

SSD 14.4 LT

SSD 18 LT

SSW 14.4 LT

SSW 18 LT

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Características técnicas
comparáveis
Rotação em vazio
Rotação em vazio, nível 1
Rotação em vazio, nível 2
Rotação em vazio, nível 3
Número máx. de impactos
Número máx. de impactos,
níveis 1 / 2 / 3
Binário máx.
Binário máx., níveis 1 / 2 / 3
Encabadouro
Peso (com bateria)
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
Máquina sem baterias
nem carregador
N.º de pedido
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Aparafusadora
de percussão sem fio
de 14,4 volts SSD 14.4 LT

Aparafusadora
de percussão sem fio
de 18 volts SSD 18 LT

Aparafusadora
de percussão sem fio
de 14,4 volts SSW 14.4 LT

Aparafusadora
de percussão sem fio
de 18 volts SSW 18 LT

0 - 1.500 /min
0 - 2.100 /min
0 - 2.600 /min

0 - 1.600 /min
0 - 2.150 /min
0 - 2.650 /min

0 - 1.500 /min
0 - 2.100 /min
0 - 2.600 /min

0 - 1.600 /min
0 - 2.150 /min
0 - 2.650 /min

1.500/2.700/3.300 /min

1.500/2.700/3.300 /min

1.500/2.700/3.300 /min

1.500/2.700/3.300 /min

75/115/140 Nm
Sextavado interior
1/4" (6,35 mm)
1,7 kg

80/125/160 Nm
Sextavado interior
1/4" (6,35 mm)
1,8 kg

90/130/200 Nm
Quadrado exterior
1/2 " (12,70 mm)
1,7 kg

105/145/220 Nm
Quadrado exterior
1/2 " (12,70 mm)
1,8 kg

2 baterias Li-Power Plus
(14,4 V/2,6 Ah),
carregador ASC 30
"AIR COOLED", alça de
mão, mala em plástico

2 baterias Li-Power Plus
(18 V/2,6 Ah), carregador
ASC 30 "AIR COOLED",
alça de mão, mala em
plástico

2 baterias Li-Power Plus
(14,4 V/2,6 Ah),
carregador ASC 30
"AIR COOLED", alça de
mão, mala em plástico

2 baterias Li-Power Plus
(18 V/2,6 Ah), carregador
ASC 30 "AIR COOLED",
alça de mão, mala em
plástico

SSD 14.4 LT
6.02125.50

SSD 18 LT
6.02127.50

SSW 14.4 LT
6.02126.50

SSW 18 LT
6.02128.50

6.02125.85

6.02127.85

6.02126.85

6.02128.85

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Adequado para ferramentas com encabadouro SDS-plus
 Com os respectivos acessórios também adequado para
acessórios com encabadouro cilíndrico (sem percussão)
 Mecanismo de percussão pneumático de elevada
potência
 Dispositivo de paragem da percussão
 Posição favorável do centro de gravidade
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Paragem da rotação para demolição
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
 Rotação reversível direita / esquerda
 Embraiagem de segurança
 Punho VibraTech (MVT) da Metabo para amortecimento
das vibrações
 Mudança rápida e fácil das baterias
 Sistema Metabo CODE!: protecção electrónica contra
roubo de baterias activada através de chave CODE!
Chave (acessório)

LIXADEIRAS
PARA METAL



REBARBADORAS
ANGULARES

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Adequado para acessórios com encabadouro SDS-plus
 Com os respectivos acessórios também adequado para
acessórios com encabadouro cilíndrico (sem percussão)
 Dispositivo de paragem da percussão
 O prático peso-pluma da classe dos 18 volts
 Posição favorável do centro de gravidade
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão,
com revestimento
 Electrónica Variospeed (V)
 Rotação reversível direita / esquerda
 Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
 Trabalho confortável graças à borracha em todas as zonas
do punho e no interruptor de accionamento do martelo
 Punho VibraTech (MVT) da Metabo: com amortecimento
de vibrações e rotativo 360°
 Correia de transporte
 Monitorização das células da bateria
 Baterias robustas com indicador de capacidade
 Protecção electrónica contra sobrecarga com monitorização
integrada da temperatura


FERRAMENTAS
SEM FIO

MARTELOS SEM FIO

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

18 mm
10 mm
22 mm
0 - 1.100 /min
4.900 /min
1,8 J
SDS-Plus
3,2 kg
2 baterias Li-Power Plus
(18 V/2,6 Ah), punho adicional
Metabo VibraTech (MVT),
limitador de profundidade,
correia de transporte,
carregador ASC 30
"AIR COOLED",
mala em plástico

BHA 18 LT
6.00228.50

Características técnicas
comparáveis
Diâmetro do furo em
- Betão
- Aço
- Madeira macia
Rotação em vazio
Número máx. de impactos
Energia máx. por golpe
Encabadouro
Peso (com bateria)
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

BERBEQUINS

Características técnicas
comparáveis
Diâmetro do furo em
- Betão
- Aço
- Madeira macia
Rotação em vazio
Número máx. de impactos
Energia máx. por golpe
Encabadouro
Peso (com bateria)

Martelo combinado
sem fio de 28 volts
KHA 24

20 mm
13 mm
22 mm
0 - 1.000 /min
4.700 /min
2,2 J
SDS-Plus
3,7 kg
2 baterias Li-Power
(25,2 V/2,2 Ah), punho
adicional Metabo
VibraTech (MVT),
limitador de
profundidade,
carregador rápido
ASS 15 Plus
"AIR COOLED",
mala em plástico

KHA 24
6.00190.50
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APARAFUSADORAS

Martelo rotativo sem fio
de 18 volts
BHA 18 LT

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

KHA 24

NOVO

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

BHA 18 LT

MARTELOS

... com sistema
Metabo CODE!,
a protecção
inteligente contra
roubo bastando
carregar num botão

SERRA CIRCULAR MANUAL SEM FIO,
SERRA DE SABRE SEM FIO

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Manuseamento óptimo devido ao design ergonómico
 Rendimento de corte especialmente elevado por cada bateria
 Luz de trabalho LED integrada para uma iluminação ideal do
local de corte
 Lâmina de serra circular em metal duro
 Paragem rápida da lâmina de serra ao desligar a máquina
através do travão de segurança
 Indicador de corte bem visível e regulável com precisão para
serrar ao longo de traçado prévio
 Indicado para cortes inclinados até 50°
 Bloqueio contra ligação inadvertida da máquina
 Ventilação integrada do colector para evitar danos
provocados por sobreaquecimento
 Aplicável nas calhas-guia da Metabo (na 6.31312 é necessário
o adaptador 6.31019)
 Protecção electrónica contra sobrecarga com monitorização
integrada da temperatura
 Monitorização das células da bateria
 Tecnologia AIR COOLED para tempo de carga curto e vida útil
prolongada
 Baterias robustas com indicador de capacidade


CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Para serrar madeira, plásticos, tubos e perfis metálicos...
 Máquina elegante e leve com punho revestido a borracha
para corte confortável em qualquer posição de trabalho
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão, com
revestimento
 Electrónica Variospeed (V)
 Lâmina de serra rotativa em 180°
 Substituição rápida da lâmina Metabo "Quick"
 Sapata de ajuste axial para limitação do comprimento
de corte
 Utilização universal devido à vasta gama de lâminas de serra
 Protecção electrónica contra sobrecarga com monitorização
integrada da temperatura
 Monitorização das células da bateria
 Tecnologia AIR COOLED para tempo de carga curto e vida
útil prolongada
 Baterias robustas com indicador de capacidade


40% mais potência
com 40% menos peso

KSA 18 LTX

ASE 18 LTX

NOVO

NOVO

Serra circular sem fio
KSA 18 LTX
de 18 volts
Características técnicas
comparáveis
Profundidade de corte regulável
Profundidade máx. de corte a 90°
Profundidade máx. de corte a 45°
Diâmetro da lâmina de serra
Rotação em vazio
Peso (com bateria)
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
Máquina sem baterias
nem carregador
N.º de pedido
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0 - 53,5 mm
53,5 mm
42 mm
165 mm
2.700 /min
4,3 kg

Serra de sabre sem fio
ASE 18 LTX
de 18 volts
Características técnicas
comparáveis
Número de cursos em vazio
Curso da lâmina de serra
Peso (com bateria)
Equipamento standard

Lâmina de serra circular em
metal duro (18 dentes), batente
paralelo, chave sextavada,
2 baterias Li-Power Extreme
(18 V/2,6 Ah), carregador
ASC 30 "AIR COOLED"

0 - 2.700 /min
30 mm
3,6 kg
Conjunto de 3 lâminas
de serra, chave
sextavada, 2 baterias
Li-Power Extreme
(18 V/2,6 Ah), carregador
ASC 30 "AIR COOLED",
mala em plástico

KSA 18 LTX
6.02268.00

Modelo
N.º de pedido

ASE 18 LTX
6.02269.50

6.02268.85

Máquina sem baterias
nem carregador
N.º de pedido

6.02269.85








PowerCutter
Li

PowerCutter
Li Pro

NOVO

NOVO

Tesoura de jardim universal sem fios
PowerCutter Li
de 7,2 volts
Vantagens especiais
Lâminas reversíveis (afiadas de ambos
os lados) para o dobro da durabilidade
Características técnicas comparáveis
Espessura de corte
Rotação em vazio
Peso (com bateria)

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

y



8 mm
1.400 /min
1 kg

8 mm
1.400 /min
1 kg

Bateria Li-Power (7,2 V/1,1 Ah),
carregador LC 60, bolsa protectora,
chave sextavada

2 baterias Li-Power (7,2 V/1,1 Ah),
carregador LC 60, bolsa protectora,
chave sextavada

PowerCutter Li
6.00087.00

PowerCutter Li Pro
6.00088.00

Modelo
N.º de pedido

APARAFUSADORAS

BERBEQUINS

Equipamento standard

Tesoura de jardim universal sem fios
PowerCutter Li Pro
de 7,2 volts

MARTELOS

LIXADEIRAS
PARA METAL



Trabalho confortável graças ao funcionamento com pouca
vibração, ergonomia perfeita e punho revestido a borracha
Resguardo de protecção da mão transparente para boa
visibilidade sobre a área de corte
Protecção electrónica contra sobrecarga para proteger
o motor em caso de bloqueio
Dispositivo electrónico de paragem das lâminas (em 0,3 segundos)
Interruptor de segurança: desactivação imediata da máquina ao
soltar o interruptor
Bateria de lítio potente. Sem efeito de memória!
Autonomia 60 min; tempo de carga 30 min com carregador LC 60

REBARBADORAS
ANGULARES

CARACTERÍSTICAS COMUNS
O ajudante universal no jardim para cortar ramos finos, galhos,
arbustos e sebes
 Sistema de lâminas inovador e patenteado: uma lâmina de
segurança fixa e uma lâmina de corte diamantada e de rotação
excêntrica para trabalhos seguros e eficientes
 Corte limpo devido aos dentes da lâmina diamantados num
ângulo de 30°
 Elevada performance de corte devido à engrenagem
desmultiplicadora de dois níveis
 Caixa de velocidades fundida sob pressão para uma vida útil
prolongada


FERRAMENTAS
SEM FIO

MINI CORTA-SEBES SEM FIO

ACESSÓRIOS PARA POWERCUTTER
Lâmina de corte



Lâmina de corte com três lâminas afiadas de um lado ou de dois lados
Lâminas de rectificação múltipla
N.º de
pedido

Lâmina de corte de dois lados

6.24579

Lâmina de corte de um lado

6.24580
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LIXADEIRAS
PARA MADEIRA



CORTA-SEBES SEM FIO, LANTERNA SEM FIO
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Um corta-sebes potente, que pode ser usado com uma só mão,
para dar forma a sebes, arbustos e moitas
 Um sistema de lâminas diamantadas da mais alta qualidade e
lâmina inferior de segurança; para um trabalho eficaz e seguro
 Corte limpo graças aos dentes de corte diamantados que
permitem efectuar cortes a 30º
 Elevada performance de corte devido à engrenagem
desmultiplicadora de dois níveis
 A caixa de engrenagens de topo de gama, em alumínio fundido,
assegura uma longa vida útil
 Trabalho confortável graças ao funcionamento com pouca vibração,
ergonomia perfeita e punho revestido a borracha
 Resguardo de protecção da mão transparente para boa visibilidade
sobre a área de corte
 Protecção electrónica contra sobrecarga para proteger
o motor em caso de bloqueio
 Dispositivo electrónico de paragem das lâminas (em 0,3 segundos)
 Interruptor de segurança: desactivação imediata da máquina ao
soltar o interruptor
 Potente bateria de lítio sem efeito de memória
 Autonomia 60 min; tempo de carga 30 min com carregador LC 60

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Compacta e prática para múltiplas aplicações
 Manuseamento cómodo devido ao seu formato
ergonómico
 Com lâmpada de halogéneo duradoura
 Feixe de luz focável para iluminação precisa
 Cabeça da lanterna rotativa e com 6 posições de bloqueio
 Para todas as baterias Li-Power Compact, Li-Power Plus
e Li-Power Extreme com 14,4 e 18 volts


40% mais potência
com 40% menos peso

PowerTrimmer
Li
NOVO

PowerTrimmer
Li Pro

ULA 14.4-18

NOVO

NOVO

Corta-sebes
Corta-sebes
sem fio
sem fio
PowerTrimmer Li PowerTrimmer Li Pro
de 7,2 volt
de 7,2 volt
Vantagens especiais
Trabalho sem interrupções
graças às duas baterias
recarregáveis fornecidas
com o corta-sebes

y



Características técnicas
comparáveis
Autonomia
Espessura de corte
Comprimento de corte
Número de cortes em vazio
Peso (com bateria)
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Lanterna Universal
sem fio
ULA 14,4-18

Características técnicas
comparáveis
Duração de iluminação máx.

Peso (sem bateria)
60 min
8 mm
200 mm
1.500 /min
1,2 kg

60 min
8 mm
200 mm
1.500 /min
1,2 kg

Bateria Li-Power
(7,2 V, 1,1 Ah),
carregador LC 60,
bolsa protectora

2 baterias
Li-Power (7,2 V,
1,1 Ah),
carregador LC 60,
bolsa protectora

PowerTrimmer
Li
6.00137.00

PowerTrimmer
Li Pro
6.00138.00

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

14,4V 1,3Ah: 4h/
14,4V 2,6Ah: 8h/
18V 1,3Ah: 5h/
18V 2,6Ah: 10h
0,4 kg
(fornecimento sem bateria
e carregador)

ULA 14.4-18
6.02311.00

N.º de
pedido

Carregador rápido universal AC 30 Plus
Para carregar todas as baterias antigas
(com adaptador 6.27075) e novas NiCd
e NiMH de 4,8-18V da Metabo, bem como
as baterias de lítio novas de 7,2 V- 18 V
 Tempo de carga aprox. 30 minutos com 1,4 Ah
 Função "AIR-COOLED"
 Para ligar a 230/ 240 V, 50-60 Hz

6.27275

6.27060

Carregador ultra-rápido ACS 15 Plus
Para carregar baterias Metabo NiCd
de 24-25,2V, assim como baterias de lítio
de 24-25,2V (martelo combinado
sem fio KHA 24).
 As baterias têm de estar adaptadas
para a colocação no carregador
 Tempo de carga aprox. 15 minutos com 1,4 Ah
 Função "AIR-COOLED"
 Função "Refresh" para a conservação
das baterias NiCd
 Para ligar a 230/ 240 V, 50-60 Hz

6.27283

LIXADEIRAS
PARA METAL



Carregador ultra-rápido ACS 15 Plus
 Para carregar todas as baterias antigas
(com adaptador 6.27075) e novas NiCd
e NiMH de 4,8-18V da Metabo, bem como
as baterias de lítio novas de 7,2 V- 18 V
 Tempo de carga aprox. 15 minutos com 1,4 Ah
 Função "AIR-COOLED"
 Função "Refresh" para a conservação
das baterias NiCd e NiMH
 Para ligar a 230/ 240 V, 50-60 Hz

REBARBADORAS
ANGULARES

N.º de
pedido

Carregadores

FERRAMENTAS
SEM FIO

CARREGADORES

MARTELOS

NOVO

6.27056

BERBEQUINS

Carregador rápido universal AC 30 Plus
 Para carregar baterias Metabo NiCd
de 24-25,2 V, assim como baterias
de lítio de 24-25,2V.
 Tecnologia de carga AIR COOLED
 Diagnóstico das baterias
 Potência absorvida em stand-by muito reduzida
 Novo sistema de gestão da carga
 Tempo de carga aprox. 30 minutos com 1,4 Ah
 Para ligar a 230/ 240 V, 50-60 Hz

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO



NOVO
Carregadores rápidos

Carregador rápido universal AC 30 Plus
Para carregar baterias Metabo NiCd de 24-25,2 V,
assim como baterias de lítio de 24-25,2V.
 Tecnologia de carga AIR COOLED
 Diagnóstico das baterias
 Tempo de carga aprox. 30 minutos com 1,4 Ah
 Novo sistema de gestão da carga
 Tempo de carga aprox. 15 minutos com 1,4 Ah
 Para ligar a 230/ 240 V, 50-60 Hz

6.27292

Carregador ultra-rápido ACS 15
Para carregar baterias antigas
(com adaptador 6.27075) e novas NiCd
e NiMH de 4,8-18V da Metabo
 Tempo de carga 15 minutos com 1,4 Ah
 Função "AIR-COOLED"
 Para ligar a 230/ 240 V, 50-60 Hz


6.27089

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA



APARAFUSADORAS

N.º de
pedido
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BATERIAS
TEMPO DE CARGA REDUZIDO, VIDA ÚTIL PROLONGADA.
Nas nossas novas ferramentas sem fio conseguimos

são protegidos por ESCP (= Electronic Single Cell

concretizar a interacção perfeita entre tecnologia de

Protection). As três baterias diferentes Li-Power Compact,

baterias recarregáveis e tecnologia de carga. Em conjunto

Li-Power Plus e Li-Power Extreme disponibilizam de

com o conceito de electrónica, os processos de carga

forma ideal a potência necessária para a respectiva

são ainda mais suaves e rápidos. As células da bateria

aplicação.

ESCP – Monitorização das células
da bateria
Electronic Single Cell Protection –
protecção de cada célula contra
descarga profunda durante o
trabalho e contra sobrecarga
durante o processo de carga.

Indicador de capacidade:
Possibilita o controlo
permanente do estado
de carga actual da
bateria.

Células de elevada
qualidade
Com o melhor rendimento
do mercado na sua
respectiva classe.

MAIOR DURAÇÃO ATRAVÉS DO ARREFECIMENTO.
A nossa comprovada tecnologia de carga AIR COOLED, com uma
forma inovadora de direccionamento do ar, arrefece a bateria
durante o processo de carga, até ela ficar à temperatura ideal.
Desse modo, o processo de carga é encurtado em 30 % – com isso,
as baterias duram bastante mais tempo e você é poupado aos
fastidiosos compassos de espera.
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Sistema de
monitorização da
temperatura
Para controlar
permanentemente
a temperatura
da bateria.

Apoio flutuante
O conjunto central está
apoiado de forma
flutuante. Graças à elevada
estabilidade, a vida útil
é prolongada.

BATERIAS

1,4

6.30069

9,6

1,4

6.30070

9,6

1,7

6.30072

12

1,7

6.30073

12

2

6.31723

Baterias NiCd
linha 3










9,6

1,4

6.31746

9,6

2

6.31728

12

1,25

6.31737

12

1,4

6.31747

12

2

6.31729

12

2,4

6.31748

15,6

1,25

6.31738

15,6

2,4

6.31749

18

1,25

6.31739

18

2

6.31857

18

2,4

6.31740

Tensão da
bateria
V

Baterias de lítio
"AIR COOLED" Compact
14,4
18










y
y
y
y
y
y
y
y

6.25470
6.25471
6.25473
6.25474
6.25475
6.25476
6.25477
6.25478

6.25467
6.25468

y
y
y

6.25456
6.25469
6.25457

y
y

6.25458
6.25459

Baterias de lítio
"AIR COOLED" Plus

NOVO

14,4
18
18

Capacidade
da bateria
Ah

AIR
N.º de
COOLED pedido

12

2,2

y

6.25486

14,4

2,6
2,2
2,6

Baterias de lítio
"AIR COOLED" Extreme
14,4
18

Excelentes propriedades ecológicas
O display multifunções com indicador de capacidade,
aviso de sobreaquecimento e aviso em caso de baixa
capacidade desliga-se.
Capacidade de armazenagem prolongada com quase
nenhuma auto-descarga
Excelentes características ambientais
O display multifunções com indicador de capacidade,
aviso de sobreaquecimento e aviso em caso de baixa
capacidade desliga-se.
Indicador de capacidade: a restante capacidade pode ser
consultada, carregando no botão.
Aviso de sobrecarga: o sistema electrónico bloqueia a bateria em
caso de consumo de corrente excessivo. Protecção contra
sobrecargas para a bateria e aparelho.
Aviso em caso de temperatura baixa: o sinal intermitente
na bateria indica uma capacidade restante baixa.

Tensão da
bateria
V

y
y

2,6
2,6

NOVO

Adaptadores para carregadores antigos da Metabo
N.º de pedido
Para utilizar baterias antigas
(a partir de 1981/série 1 e 2)
nos novos carregadores
"AIR COOLED", bem como para
utilizar baterias "AIR COOLED"
nos carregadores antigos

6.27075

Baterias de lítio
"AIR COOLED"

2,2

y

6.25482

18
2,2
Bateria de lítio
"AIR COOLED"
para KHA 24

y

6.25484

25,2

y

6.25489

2,2

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA



1,3
1,3

MARTELOS

1,4
2
1,4
2
1,4
2
1,4
2

Baterias de lítio "AIR COOLED"



AIR
N.º de
COOLED pedido

NOVO

Baterias NiCd
"AIR COOLED"



Capacidade
da bateria
Ah

REBARBADORAS
ANGULARES

7,2

Até 40% mais potência com até 40% menos peso
Monitorização electrónica permanente das células da bateria
(ESCP) durante a carga, para uma maior durabilidade
Indicador de capacidade para um controlo permanente
do estado de carga
Até 40 % mais potência com até 40 % menos peso
Sem efeito de memória
Capacidade de armazenagem prolongada com
quase nenhuma auto-descarga
Excelentes propriedades ecológicas
Sistema de assento deslizante universal para as solicitações
mecânicas mais exigentes
Sistema de monitorização da temperatura - controlo
permanente da temperatura da bateria
(desconexão ao atingir a temperatura crítica de 80°C)

LIXADEIRAS
PARA METAL





Baterias NiCd
linha 1

9,6
9,6
12
12
14,4
14,4
18
18



BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

AIR
N.º de
COOLED pedido

BERBEQUINS

Capacidade
da bateria
Ah

APARAFUSADORAS

Tensão da
bateria
V

FERRAMENTAS
SEM FIO

Baterias de lítio Li-Power "AIR COOLED"

Baterias NiCd
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REBARBADORAS ANGULARES
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REBARBADORAS ANGULARES

POSSUI UMA ERGONOMIA PERFEITA
E FAZ TUDO COM A MÁXIMA
SEGURANÇA: É UMA REBARBADORA
ANGULAR DA METABO.
Para rebarbar, lixar, escovar ou cortar: as rebarbadoras angulares da Metabo
sempre ﬁzeram parte da elite. Os traços que mais as distinguem são a sua
extrema potência e o formato ergonómico, que permite que assentem de
modo perfeito na mão. Inúmeras características contribuem para garantir
a máxima segurança para o utilizador, como por exemplo a tecnologia de
balanceador dinâmico. Para que possa escolher a máquina certa para a tarefa
que tem de executar, distribuímos as nossas rebarbadoras angulares por
diversas classes de potência. Mas há duas coisas que são comuns a todos
os modelos: tecnologia de ponta e a robustez de que necessita, para que
possa dizer: Metabo. Work. Don’t play.
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REBARBADORAS ANGULARES
O MAIS IMPORTANTE É O TIPO.
A vida é dura. Mas para as rebarbadoras angulares ela é
ainda mais dura, pois não devem existir máquinas que
sejam tratadas de forma tão brutal como elas. Em quase
todas as condições de trabalho ocorrem sobrecargas,
e as poeiras de lixar incandescentes representam uma
sobrecarga acrescida sobre o motor. A consequência

é o sobreaquecimento. Soluções da Metabo para esse
problema: motor Marathon, S-automatic, acessórios
perfeitos e outras particularidades que prolongam ao
máximo o tempo de vida e a operacionalidade de uma
rebarbadora angular da Metabo.

Interruptor blindado
Para acabar com as
descargas eléctricas
devidas à acumulação
de poeiras metálicas.

Motor Marathon com grelha de protecção da bobinagem
A sua protecção especial da bobinagem e o revestimento em
resina epóxi da indutora e a grelha de protecção da bobinagem
Metabo tornam-no especialmente insensível à acção abrasiva
das poeiras. A ventoinha de grande dimensão garante
um arrefecimento óptimo para o melhor rendimento
e um binário mais elevado.

Embraiagem de
segurança S-automatic
Metabo
Para limitar o binário de
retorno abrupto que
ocorre quando o
acessório fica preso.
Sistema Metabo "Quick"
Mudança fácil e rápida dos
discos, sem usar chave.

Regulador para pré-selecção
da rotação
Para poder trabalhar as diferentes
aplicações com mais flexibilidade,
as rotações podem ser adaptadas
ao material a ser trabalhado.

Caixa de
engrenagens em
alumínio fundido
sob pressão
Prolonga o tempo de
vida da ferramenta.
A máquina é mais
robusta e dissipa com
maior rapidez o calor
gerado.

Design ergonómico
O design ergonómico do
corpo, com as suas
ranhuras marcantes,
permite segurar a máquina
com segurança durante
o trabalho.

Resguardo de protecção
anti-torção
ajustável e amovível, em
segundos, sem chave

Trabalhar com segurança
Com o travão de disco Metabo, o disco
abrasivo é imobilizado em apenas três
segundos depois de desligar a rebarbadora
angular (apenas na WB 11-125 Quick
e WB 11-150 Quick).
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Refrigeração óptima
A forma inovadora de direccionamento do ar
arrefece os motores de modo ideal. Assim,
ficam disponíveis mais reservas, aumentando
a potência e o tempo de vida do motor.

Tecnologia de
balanceador dinâmico

Tecnologia de balanceador dinâmico
As esferas existentes no flange do
balanceador dinâmico geram uma força
que se opõe aos desequilíbrios do disco
abrasivo – Resultado: as vibrações são
significativamente reduzidas.

Página

A classe compacta
Diâmetro dos discos abrasivos 100,
115, 125 e 150 mm
As suas qualidades:
Cortar perfis médios.
Rebarbar para preparar soldaduras.
Lixar cordões de soldadura.
Lixar metal, madeira, plásticos
(com sistema electrónico).
Cortar azulejos.

W 8-100
W 8-115
W 8-125

32

W 8-115 Quick
W 8-125 Quick
WP 8-115 QuickProtect
WP 8-125 QuickProtect

33

WE 9-125 Quick
W 11-125 Quick
W 11-150 Quick

34

WP 11-125 QuickProtect
WP 11-150 QuickProtect
WA 11-125 Quick
WA 11-150 Quick

35

WB 11-125 Quick
WB 11-150 Quick
WBA 11-125 Quick
WBA 11-150 Quick

36

WE 14-125 Plus
WE 14-150 Plus

37

WEP 14-125 QuickProtect
WEP 14-150 QuickProtect
WEA 14-125 Plus
WEA 14-150 Plus
WEPA 14-125 QuickProtect

38

REBARBADORAS
ANGULARES

Tipo e potência

LIXADEIRAS
PARA METAL

Divisão das classes

MARTELOS

A rebarbadora angular certa para a sua aplicação.

FERRAMENTAS
SEM FIO

REBARBADORAS ANGULARES

800 Watt–1.400 Watt

39

W 14-150 Ergo

BERBEQUINS

1.400 Watt

A classe superior
Diâmetro dos discos
abrasivos 180 e 230 mm.
As suas qualidades:
Cortar material maciço.
Cortar betão e placas
de pedra.
Trabalhos no suporte.
Trabalhos de
rebarbar mais
difíceis.

W 22-180
W 22-230
WX 22-180
WX 22-230
WX 22-230 Quick

40

W 24-180
W 24-230
WX 24-180
WX 24-230
WX 24-230 Quick

41

W 26-180
W 26-230
WX 26-230 Quick

42

2.200 Watt–2.600 Watt
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APARAFUSADORAS

As suas qualidades:
Cortar perfis grossos
Lixar cordões de
soldadura grossos.
Trabalhos de rebarbar
mais difíceis.

W 14-125 Ergo

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Diâmetro dos discos
abrasivos 125 e 150 mm.

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

A classe média

REBARBADORAS ANGULARES – CLASSE COMPACTA
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Rebarbadora angular potente com capacidade de refrigeração
extremamente elevada para avançar rapidamente mesmo
em condições de utilização extremas
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Grelha de protecção da bobinagem
 Tecnologia de protecção contra poeiras Metabo para uma
vida útil extremamente prolongada da máquina
 Design ergonómico com entalhes marcantes para um
manuseamento confortável durante a separação e desbaste

W 8-100

Características técnicas
comparáveis
Ø dos discos abrasivos
Binário
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Rosca do veio
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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W 8-115






Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
Resguardo de protecção anti-torção, ajustável
em segundos sem usar chave
Escovas de carvão auto-stop duradouras com caixa
de protecção contra poeiras

W 8-125

Rebarbadora angular
de 800 watts
W 8-100

Rebarbadora angular
de 800 watts
W 8-115

Rebarbadora angular
de 800 watts
W 8-125

100 mm
2,2 Nm
10.000 /min
800 W
490 W
7.000 /min
M 10
1,8 kg

115 mm
2,2 Nm
10.000 /min
800 W
490 W
7.000 /min
M 14
1,8 kg

125 mm
2,2 Nm
10.000 /min
800 W
490 W
7.000 /min
M 14
1,8 kg

Resguardo de protecção,
flange de apoio, porca de aperto,
punho, chave de pinos

Resguardo de protecção,
flange de apoio, porca de aperto,
punho Metabo VibraTech (MVT),
chave de pinos

Resguardo de protecção,
flange de apoio, porca de aperto,
punho Metabo VibraTech (MVT),
chave de pinos

W 8-100
6.00258

W 8-115
6.00259

W 8-125
6.00263








Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
Substituição rápida da ferramenta Metabo "Quick"
Punho VibraTech (MVT) adicional para amortecimento
das vibrações
Resguardo de protecção anti-torção, ajustável
em segundos sem usar chave
Grelha de protecção da bobinagem Metabo
Escovas de carvão auto-stop duradouras com caixa
de protecção contra poeiras

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Rebarbadora angular potente com capacidade de refrigeração
extremamente elevada para avançar rapidamente mesmo
em condições de utilização extremas
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Tecnologia de protecção contra poeiras Metabo para uma
vida útil extremamente prolongada da máquina
 Design ergonómico com entalhes marcantes para um
manuseamento confortável durante a separação e desbaste
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão

FERRAMENTAS
SEM FIO

REBARBADORAS ANGULARES – CLASSE COMPACTA

MARTELOS

W 8-115 Quick
W 8-125 Quick

WP 8-125
QuickProtect

NOVO

NOVO

Vantagens especiais
Protect Safety Switch: utilização
segura graças ao interruptor
ergonómico de grandes
dimensões integrado
 Interruptor “homem morto”:
desactivação imediata da
máquina ao soltar o interruptor


Características técnicas
comparáveis
Ø dos discos abrasivos
Binário
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Rosca do veio
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

115 mm
2,2 Nm
10.000 /min
800 W
490 W
7.000 /min
M 14
1,8 kg

125 mm
2,2 Nm
10.000 /min
800 W
490 W
7.000 /min
M 14
1,8 kg

Rebarbadora angular
de 800 watts
WP 8-115 QuickProtect

Rebarbadora angular
de 800 watts
WP 8-125 QuickProtect

y

y

y

y

115 mm
2,2 Nm
10.000 /min
800 W
490 W
7.000 /min
M 14
1,8 kg

125 mm
2,2 Nm
10.000 /min
800 W
490 W
7.000 /min
M 14
1,8 kg

BERBEQUINS

Rebarbadora angular
de 800 watts
W 8-125 Quick

APARAFUSADORAS

Rebarbadora angular
de 800 watts
W 8-115 Quick

Resguardo de protecção, Resguardo de protecção, Resguardo de protecção, Resguardo de protecção,
flange de apoio, porca de flange de apoio, porca de flange de apoio, porca de flange de apoio, porca de
aperto "Quick", punho
aperto "Quick", punho
aperto "Quick", punho
aperto "Quick", punho
Metabo VibraTech (MVT) Metabo VibraTech (MVT) Metabo VibraTech (MVT) Metabo VibraTech (MVT)

W 8-115 Quick
6.00264

W 8-125 Quick
6.00266

WP 8-115 QuickProtect
6.00267

WP 8-125 QuickProtect
6.00268
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LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

WP 8-115
QuickProtect

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

ProtectSafetySwitch

REBARBADORAS ANGULARES – CLASSE COMPACTA
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Rebarbadora angular potente com capacidade de refrigeração
extremamente elevada para avançar rapidamente mesmo
em condições de utilização extremas
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Tecnologia de protecção contra poeiras Metabo para
uma vida útil extremamente prolongada da máquina
 Design ergonómico com entalhes marcantes para um
manuseamento confortável durante a separação e desbaste
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão

WE 9-125 Quick

W 11-125 Quick

Rebarbadora angular electrónica
de 950 watts
WE 9-125 Quick
Vantagens especiais
Binário elevado
 Electrónico de onda plena
Vario-Constamatic (VC)
 Regulador para pré-selecção
da rotação
 Dispositivo electrónico
de arranque suave
 Protecção contra rearranque
involuntário


Características técnicas
comparáveis
Ø dos discos abrasivos
Binário
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Rosca do veio
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
Substituição rápida da ferramenta Metabo "Quick"
Punho VibraTech (MVT) adicional para amortecimento
das vibrações
Resguardo de protecção anti-torção, ajustável
em segundos sem usar chave
Grelha de protecção da bobinagem Metabo
Escovas de carvão auto-stop duradouras com caixa
de protecção contra poeiras

W 11-150 Quick

Rebarbadora angular
de 1100 watts
W 11-125 Quick

Rebarbadora angular
de 1100 watts
W 11-150 Quick

y

y

125 mm
3 Nm
10.000 /min
1.100 W
670 W
7.500 /min
M 14
1,8 kg

150 mm
3,3 Nm
9.000 /min
1.100 W
670 W
6.500 /min
M 14
1,8 kg

y
y
y
y

125 mm
2,5 Nm
3.000 - 10.000 /min
950 W
540 W
8.500 /min
M 14
1,9 kg

Resguardo de protecção, flange
Resguardo de protecção, flange de
Resguardo de protecção, flange
de apoio, porca de aperto "Quick",
apoio, porca de aperto "Quick",
de apoio, porca de aperto "Quick",
punho Metabo VibraTech (MVT)
punho Metabo VibraTech (MVT)
punho Metabo VibraTech (MVT)

WE 9-125 Quick
6.00269

W 11-125 Quick
6.00270

W 11-150 Quick
6.00271








Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
Substituição rápida da ferramenta Metabo "Quick"
Punho VibraTech (MVT) adicional para amortecimento
das vibrações
Resguardo de protecção anti-torção, ajustável em segundos
sem usar chave
Grelha de protecção da bobinagem Metabo
Escovas de carvão auto-stop duradouras com caixa
de protecção contra poeiras

REBARBADORAS
ANGULARES

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Rebarbadora angular potente com capacidade de refrigeração
extremamente elevada para avançar rapidamente mesmo
em condições de utilização extremas
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Tecnologia de protecção contra poeiras Metabo para uma vida
útil extremamente prolongada da máquina
 Design ergonómico com entalhes marcantes para um
manuseamento confortável durante a separação e desbaste
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão

FERRAMENTAS
SEM FIO

REBARBADORAS ANGULARES – CLASSE COMPACTA

LIXADEIRAS
PARA METAL

ProtectSafetySwitch

WP 11-125
QuickProtect

WA 11-150
Quick

NOVO

NOVO

Equipamento standard

Rebarbadora angular
de 1100 watts
WA 11-125 Quick

Rebarbadora angular
de 1100 watts
WA 11-150 Quick

y

y

y
y

y
y

y

y

y

y

125 mm
3 Nm
10.000 /min
1.100 W
670 W
7.500 /min
M 14
1,8 kg

150 mm
3,3 Nm
9.000 /min
1.100 W
670 W
6.500 /min
M 14
1,8 kg

125 mm
3 Nm
10.000 /min
1.100 W
670 W
7.500 /min
M 14
1,9 kg

150 mm
3,3 Nm
9.000 /min
1.100 W
670 W
6.500 /min
M 14
1,9 kg

Resguardo de protecção,
porca de aperto "Quick",
punho Metabo
VibraTech (MVT)

Resguardo de protecção,
porca de aperto "Quick",
punho Metabo
VibraTech (MVT)

WA 11-125 Quick
6.01101

WA 11-150 Quick
6.01102

Resguardo de protecção, Resguardo de protecção,
flange de apoio, porca de flange de apoio, porca de
aperto "Quick", punho
aperto "Quick", punho
Metabo VibraTech (MVT) Metabo VibraTech (MVT)

WP 11-125 QuickProtect
6.00279

WP 11-150 QuickProtect
6.00280

BERBEQUINS

Rebarbadora angular
de 1100 watts
WP 11-150 QuickProtect

APARAFUSADORAS

Características técnicas
comparáveis
Ø dos discos abrasivos
Binário
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Rosca do veio
Peso sem cabo de alimentação

Rebarbadora angular
de 1100 watts
WP 11-125 QuickProtect
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LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Vantagens especiais
Binário elevado
 Balanceador dinâmico integrado
para vibrações mínimas e vida
útil mais prolongada dos discos
de rebarbar
 Protect Safety Switch: utilização
segura graças ao interruptor
ergonómico de grandes
dimensões integrado
 Interruptor “homem morto”:
desactivação imediata da
máquina ao soltar o interruptor

Modelo
N.º de pedido

... para vibrações
mínimas

WA 11-125
Quick



ob al a ncin

MARTELOS

A

ut

NOVO

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

WP 11-150
QuickProtect

g

NOVO

REBARBADORAS ANGULARES – CLASSE COMPACTA
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Rebarbadora angular potente com capacidade de refrigeração
extremamente elevada para avançar rapidamente mesmo
em condições de utilização extremas
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Paragem rápida do disco de rebarbar dentro de 3 segundos
após a desactivação
 Tecnologia de protecção contra poeiras Metabo para
uma vida útil extremamente prolongada da máquina
 Design ergonómico com entalhes marcantes para um
manuseamento confortável durante a separação e desbaste
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão










Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
Substituição rápida da ferramenta Metabo "Quick"
Punho VibraTech (MVT) adicional para amortecimento
das vibrações
Resguardo de protecção anti-torção, ajustável em segundos
sem usar chave
Binário elevado
Grelha de protecção da bobinagem Metabo
Escovas de carvão auto-stop duradouras com caixa
de protecção contra poeiras

WB 11-125 Quick e WB 11-150 Quick: adequado para trabalhar com
discos de corte, discos de rebarbar e pratos de lixar lamelares

WB 11-150
Quick

A

ut

ob al a ncin

WBA 11-125
Quick

WBA 11-150
Quick

NOVO

NOVO
Rebarbadora angular
de 1100 watts
WB 11-125 Quick

Rebarbadora angular
de 1100 watts
WB 11-150 Quick

Vantagens especiais
Balanceador dinâmico integrado
para vibrações mínimas e vida
útil mais prolongada dos discos
de rebarbar



Características técnicas
comparáveis
Ø dos discos abrasivos
Binário
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Rosca do veio
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

36 |

... para vibrações
mínimas

g

WB 11-125
Quick

125 mm
3 Nm
10.000 /min
1.100 W
670 W
7.500 /min
M 14 x 1,5
2 kg

150 mm
3,3 Nm
9.000 /min
1.100 W
670 W
6.500 /min
M 14 x 1,5
2 kg

Resguardo de protecção, Resguardo de protecção,
flange de apoio, porca de flange de apoio, porca de
aperto "Quick", punho
aperto "Quick", punho
Metabo VibraTech (MVT) Metabo VibraTech (MVT)

WB 11-125 Quick
6.00274

WB 11-150 Quick
6.00276

Rebarbadora angular
de 1100 watts
WBA 11-125 Quick

Rebarbadora angular
de 1100 watts
WBA 11-150 Quick

y

y

125 mm
3 Nm
10.000 /min
1.100 W
670 W
7.500 /min
M 14 x 1,5
2,1 kg

150 mm
3,3 Nm
9.000 /min
1.100 W
670 W
6.500 /min
M 14 x 1,5
2,1 kg

Resguardo de protecção,
porca de aperto "Quick",
punho Metabo
VibraTech (MVT)

Resguardo de protecção,
porca de aperto "Quick",
punho Metabo
VibraTech (MVT)

WBA 11-125 Quick
6.01103

WBA 11-150 Quick
6.01104








REBARBADORAS
ANGULARES



Punho VibraTech (MVT) adicional para amortecimento
das vibrações
Resguardo de protecção anti-torção, ajustável e amovível,
em segundos, sem chave. Elevado binário
Dispositivo electrónico de arranque suave
Protecção contra sobrecarga
Grelha de protecção da bobinagem Metabo
Protecção contra rearranque involuntário
Escovas de carvão auto-stop duradouras com caixa
de protecção contra poeiras

ProtectSafetySwitch

WEP 14-125
QuickProtect

WEP 14-150
QuickProtect

NOVO

NOVO
Rebarbadora angular
Rebarbadora angular
Rebarbadora angular
Rebarbadora angular
electrónica de 1400 watts electrónica de 1400 watts electrónica de 1400 watts electrónica de 1400 watts
WEP 14-125 QuickProtect WEP 14-150 QuickProtect
WE 14-150 Plus
WE 14-125 Plus

Características técnicas
comparáveis
Ø dos discos abrasivos
Binário
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Rosca do veio
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

y

y

y

y

y

125 mm
3,3 Nm
10500 /min
1.400 W
800 W
10.500 /min
M 14
1,9 kg

150 mm
3,5 Nm
9000 /min
1.400 W
800 W
9.000 /min
M 14
1,9 kg

y

y

y

125 mm
3,3 Nm
7.000 - 10.500 /min
1.400 W
800 W
10.500 /min
M 14
1,9 kg

150 mm
3,5 Nm
6.000 - 9.000 /min
1.400 W
800 W
9.000 /min
M 14
1,9 kg

BERBEQUINS

y

y

APARAFUSADORAS

Vantagens especiais
Interruptor “homem morto”:
desactivação imediata da
máquina ao soltar o interruptor
 Protect Safety Switch: utilização
segura graças ao interruptor
ergonómico de grandes
dimensões integrado
 Electrónica de onda plena
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
 Electrónico de onda plena
Tacho-Constamatic (TC)
 Regulador para pré-selecção
da rotação


Resguardo de protecção, Resguardo de protecção, Resguardo de protecção, Resguardo de protecção,
flange de apoio, porca de flange de apoio, porca de flange de apoio, porca de flange de apoio, porca de
aperto "Quick", punho
aperto "Quick", punho
aperto "Quick", punho
aperto "Quick", punho
Metabo VibraTech (MVT) Metabo VibraTech (MVT) Metabo VibraTech (MVT) Metabo VibraTech (MVT)

WE 14-125 Plus
6.00281

WE 14-150 Plus
6.00286

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

WE 14-125 Plus

MARTELOS

LIXADEIRAS
PARA METAL

WE 14-150 Plus

WEP 14-125 QuickProtect WEP 14-150 QuickProtect
6.00289
6.00290
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LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Rebarbadora angular potente com capacidade de refrigeração
extremamente elevada para avançar rapidamente mesmo em
condições de utilização extremas
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Tecnologia de protecção contra poeiras Metabo para uma vida
útil extremamente prolongada da máquina
 Design ergonómico com entalhes marcantes para um
manuseamento confortável durante a separação e desbaste
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
 Substituição rápida da ferramenta Metabo "Quick"

FERRAMENTAS
SEM FIO

REBARBADORAS ANGULARES – CLASSE COMPACTA

REBARBADORAS ANGULARES – CLASSE COMPACTA
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Rebarbadora angular potente com capacidade de refrigeração
extremamente elevada para avançar rapidamente mesmo em
condições de utilização extremas
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Balanceador dinâmico integrado para vibrações mínimas
e vida útil mais prolongada dos discos de rebarbar
 Tecnologia de protecção contra poeiras Metabo para uma
vida útil extremamente prolongada da máquina
 Design ergonómico com entalhes marcantes para um
manuseamento confortável durante a separação e desbaste
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Embraiagem de segurança S-automatic Metabo










Substituição rápida da ferramenta Metabo "Quick"
Punho VibraTech (MVT) adicional para amortecimento
das vibrações
Resguardo de protecção anti-torção, ajustável em segundos
sem usar chave
Dispositivo electrónico de arranque suave
Protecção contra sobrecarga
Grelha de protecção da bobinagem Metabo
Protecção contra rearranque involuntário
Escovas de carvão auto-stop duradouras com caixa
de protecção contra poeiras

WEA 14-125
Plus

WEA 14-150
Plus

ProtectSafetySwitch

WEPA 14-125
QuickProtect
NOVO
Rebarbadora angular
electrónica de 1400 watts
WEA 14-125 Plus
Vantagens especiais
Interruptor “homem morto”:
desactivação imediata da máquina ao
soltar o interruptor
 Protect Safety Switch: utilização segura
graças ao interruptor ergonómico
de grandes dimensões integrado
 Binário elevado
 Electrónica de onda plena
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
 Electrónico de onda plena
Tacho-Constamatic (TC)
 Regulador para pré-selecção da rotação

Rebarbadora angular
electrónica de 1400 watts
WEA 14-150 Plus

y



Características técnicas comparáveis
Ø dos discos abrasivos
Binário
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Rosca do veio
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Rebarbadora angular
electrónica de 1400 watts
WEPA 14-125 QuickProtect

y

y
y

y
y
y

y

y

125 mm
3,3 Nm
7.000 - 10.500 /min
1.400 W
800 W
10.500 /min
M 14
2 kg

150 mm
3,5 Nm
6.000 - 9.000 /min
1.400 W
800 W
9.000 /min
M 14
2 kg

125 mm
3,3 Nm
10500 /min
1.400 W
800 W
9.500 /min
M 14
2 kg

Resguardo de protecção, porca
de aperto "Quick", punho
Metabo VibraTech (MVT)

Resguardo de protecção, porca
de aperto "Quick", punho
Metabo VibraTech (MVT)

Resguardo de protecção, flange
de apoio, porca de aperto
"Quick", punho Metabo
VibraTech (MVT)

WEA 14-125 Plus
6.01105

WEA 14-150 Plus
6.01106

WEPA 14-125 QuickProtect
6.00304

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Motor robusto Marathon da Metabo
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Punho principal rotativo regulável sem usar chave
 Punho VibraTech (MVT) adicional para amortecimento
das vibrações
 Resguardo de protecção anti-torção, ajustável em segundos
sem usar chave








Punho de design ergonómico com interruptor integrado
Interruptor de segurança: bloqueio contra ligação involuntária
Binário especialmente elevado
Grelha de protecção da bobinagem Metabo
Escovas de carvão auto-stop
Aplicação versátil devido ao vasto programa de acessórios

Rebarbadora angular
de 1400watts
W 14-150 Ergo

125 mm
5 Nm
10.000 /min
1.400 W
800 W
7.300 /min
M 14
2,8 kg

150 mm
5 Nm
10.000 /min
1.400 W
800 W
7.300 /min
M 14
2,8 kg

Resguardo de protecção,
flange de apoio, porca de aperto,
punho Metabo VibraTech (MVT),
chave de pinos

Resguardo de protecção,
flange de apoio, porca de aperto,
punho Metabo VibraTech (MVT),
chave de pinos

W 14-125 Ergo
6.06250

W 14-150 Ergo
6.06251

Modelo
N.º de pedido

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

APARAFUSADORAS

Equipamento standard

Rebarbadora angular
de 1400watts
W 14-125 Ergo

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Características técnicas comparáveis
Ø dos discos abrasivos
Binário
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Rosca do veio
Peso sem cabo de alimentação

W 14-150 Ergo

BERBEQUINS

W 14-125 Ergo

MARTELOS

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES



FERRAMENTAS
SEM FIO

REBARBADORAS ANGULARES – CLASSE MÉDIA
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REBARBADORAS ANGULARES – CLASSE SUPERIOR
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Motor robusto Marathon da Metabo
 Grelha de protecção da bobinagem Metabo
 Óptimo grau de eficiência e binário elevado devido
a uma dissipação térmica ideal
 Interruptor de segurança Metabo: bloqueio contra ligação
involuntária
 Resguardo de protecção anti-torção, ajustável em segundos
sem usar chave








Metabo VibraTech (MVT): sistemas de amortecimento integrados
com menos vibrações em todas as áreas do punho
Punho ajustável em função do trabalho a realizar:
esquerda, direita ou por cima
Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
Punho principal rotativo regulável sem usar chave
Escovas de carvão auto-stop

W 22-230
NOVO

W 22-180
NOVO

WX 22-180

WX 22-230/
WX 22-230 Quick

NOVO

NOVO
Rebarbadora angular
de 2200watts
W 22-180

Rebarbadora angular
de 2200watts
W 22-230

Vantagens especiais
Limitação da corrente de arranque
com arranque suave
 Desactivação de segurança Metabo
S-automatic: ao bloquear a anilha,
a alimentação de corrente é
previamente interrompida
 Protecção contra rearranque
involuntário: evita um arranque
involuntário da máquina
 Protecção contra sobrecarga
térmica do motor
 O aviso luminoso informa o
utilizador sobre situações especiais,
por ex., uma protecção contra
rearranque involuntário activada


Características técnicas comparáveis
Ø dos discos abrasivos
Binário
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Rosca do veio
Peso sem cabo de alimentação *
Equipamento standard

180 mm
11 Nm
8.500 /min
2.200 W
1.500 W
5.800 /min
M 14
5,7 kg

230 mm
14 Nm
6.600 /min
2.200 W
1.500 W
4.600 /min
M 14
5,8 kg

Rebarbadora angular
de 2200watts
WX 22-180

Rebarbadora angular
de 2200watts
WX 22-230/WX 22-230 Quick

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

180 mm
11 Nm
8.500 /min
2.200 W
1.500 W
5.800 /min
M 14
5,7 kg

230 mm
14 Nm
6.600 /min
2.200 W
1.500 W
4.600 /min
M 14
5,8 kg

Resguardo de
Resguardo de
Resguardo de
Resguardo de protecção,
protecção, flange de
protecção, flange de
protecção, flange de
flange de apoio, porca de
apoio, porca de aperto, apoio, porca de aperto, apoio, porca de aperto, aperto/porca de aperto "Quick",
punho Metabo
punho Metabo
punho Metabo
punho Metabo VibraTech
VibraTech (MVT),
VibraTech (MVT),
VibraTech (MVT),
(MVT), chave de pinos
chave de pinos
chave de pinos
chave de pinos

* segundo o método EPTA 1/2003

Modelo
N.º de pedido da máquina com
– Porca de aperto
– Porca de aperto "Quick" da Metabo
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W 22-180

W 22-230

WX 22-180

6.06456

6.06458

6.06457

WX 22-230/
WX 22-230 Quick
6.06459

–

–

–

6.06460







Metabo VibraTech (MVT): sistemas de amortecimento integrados
com menos vibrações em todas as áreas do punho
Punho ajustável em função do trabalho a realizar:
esquerda, direita ou por cima
Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
Punho principal rotativo regulável sem usar chave
Escovas de carvão auto-stop

REBARBADORAS
ANGULARES

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Motor robusto Marathon da Metabo
 Grelha de protecção da bobinagem Metabo
 Óptimo grau de eficiência e binário elevado devido
a uma dissipação térmica ideal
 Interruptor de segurança Metabo: bloqueio contra
ligação involuntária
 Resguardo de protecção anti-torção, ajustável em segundos
sem usar chave


FERRAMENTAS
SEM FIO

REBARBADORAS ANGULARES – CLASSE SUPERIOR

W 24-230
NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Vantagens especiais
Limitação da corrente de arranque
com arranque suave
 Desactivação de segurança Metabo
S-automatic: ao bloquear a anilha,
a alimentação de corrente é
previamente interrompida
 Protecção contra rearranque
involuntário: evita um arranque
involuntário da máquina
 Protecção contra sobrecarga
térmica do motor
 O aviso luminoso informa o
utilizador sobre situações especiais,
por ex., uma protecção contra
rearranque involuntário activada


Características técnicas comparáveis
Ø dos discos abrasivos
Binário
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Rosca do veio
Peso sem cabo de alimentação *
Equipamento standard

230 mm
14 Nm
8.500 /min
2.400 W
1.650 W
5.800 /min
M 14
5,7 kg

230 mm
17 Nm
6.600 /min
2.400 W
1.650 W
4.600 /min
M 14
5,8 kg

Rebarbadora angular
de 2400watts
WX 24-180

Rebarbadora angular
de 2400watts
WX 24-230/WX 24-230 Quick

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

180 mm
14 Nm
8.500 /min
2.400 W
1.650 W
5.800 /min
M 14
5,7 kg

230 mm
17 Nm
6.600 /min
2.400 W
1.650 W
4.600 /min
M 14
5,8 kg

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Rebarbadora angular
de 2400watts
W 24-230

BERBEQUINS

Rebarbadora angular
de 2400watts
W 24-180

Resguardo de
Resguardo de
Resguardo de
Resguardo de protecção,
protecção, flange de
protecção, flange de
protecção, flange de
flange de apoio, porca de
apoio, porca de aperto, apoio, porca de aperto, apoio, porca de aperto, aperto/porca de aperto "Quick",
punho Metabo
punho Metabo
punho Metabo
punho Metabo VibraTech
VibraTech (MVT),
VibraTech (MVT),
VibraTech (MVT),
(MVT), chave de pinos
chave de pinos
chave de pinos
chave de pinos

* segundo o método EPTA 1/2003

Modelo
N.º de pedido da máquina com
– Porca de aperto
– Porca de aperto "Quick" da Metabo

W 24-180

W 24-230

WX 24-180

6.06445

6.06448

6.06446

WX 24-230/
WX 24-230 Quick
6.06449

–

–

–

6.06450
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APARAFUSADORAS

WX 24-230/
WX 22-230 Quick

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

WX 24-180

MARTELOS

LIXADEIRAS
PARA METAL

W 24-180

REBARBADORAS ANGULARES – CLASSE SUPERIOR
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Motor robusto Marathon da Metabo
 Grelha de protecção da bobinagem Metabo
 Óptimo grau de eficiência e binário elevado devido
a uma dissipação térmica ideal
 Interruptor de segurança Metabo: bloqueio contra ligação
involuntária
 Resguardo de protecção anti-torção, ajustável em segundos
sem usar chave








Metabo VibraTech (MVT): sistemas de amortecimento integrados
com menos vibrações em todas as áreas do punho
Punho ajustável em função do trabalho a realizar:
esquerda, direita ou por cima
Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
Punho principal rotativo regulável sem usar chave
Escovas de carvão auto-stop

W 26-180
NOVO

W 26-230
NOVO

WX 26-230
Quick
NOVO
Rebarbadora angular
de 2600watts
W 26-180

Rebarbadora angular
de 2600watts
W 26-230

Vantagens especiais
Limitação da corrente de
arranque com arranque suave
 Substituição rápida da ferramenta
Metabo "Quick"
 Desactivação de segurança
Metabo S-automatic: ao bloquear
a anilha, a alimentação de
corrente é previamente
interrompida
 Protecção contra rearranque
involuntário: evita um arranque
involuntário da máquina
 Protecção contra sobrecarga
térmica do motor
 O aviso luminoso informa o
utilizador sobre situações especiais,
por ex., uma protecção contra
rearranque involuntário activada

y



Características técnicas
comparáveis
Ø dos discos abrasivos
Binário
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Rosca do veio
Peso sem cabo de alimentação *
Equipamento standard

* segundo o método EPTA 1/2003

Modelo
N.º de pedido
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Rebarbadora angular
de 2600watts
WX 26-230 Quick

y
y

y

y
y

180 mm
17 Nm
8.500 /min
2.600 W
1.800 W
6.000 /min
M 14
6,2 kg

230 mm
18 Nm
6.600 /min
2.600 W
1.800 W
4.800 /min
M 14
6,3 kg

230 mm
18 Nm
6.600 /min
2.600 W
1.800 W
4.800 /min
M 14
6,3 kg

Resguardo de protecção,
flange de apoio, porca de aperto,
punho Metabo VibraTech (MVT),
chave de pinos

Resguardo de protecção,
flange de apoio, porca de aperto,
punho Metabo VibraTech (MVT),
chave de pinos

Resguardo de protecção,
flange de apoio, porca de aperto
"Quick", punho Metabo
VibraTech (MVT)

W 26-180
6.06452

W 26-230
6.06453

WX 26-230 Quick
6.06454

Ø dos discos
abrasivos
mm

Profundidade
máx. de corte
mm

N.º de
pedido

230

68

6.31167

N.º de
pedido

com regulação rápida

100

6.30369

115

6.30366

125

6.30367

150

6.30368

180

6.30370

230

6.30371

com parafuso tensor

100

6.30813

115

6.30814

125

6.30815

6.27360

6.30342

6.30342
Resguardo de protecção da mão
Para colocar por baixo do punho
lateral da rebarbadora angular durante
o trabalho com o prato de apoio
 Para todas as rebarbadoras
angulares
6.30705
Flange de apoio
 Para todas as rebarbadoras
angulares, excepto W 7-100
6.30706
Porca de aperto
 Para todas as rebarbadoras
angulares de uma mão e de duas
mãos com rosca do veio M 14


Porca de aperto Quick
Para todas as rebarbadoras
angulares de duas mãos; também
adequado para outras marcas
(comprimento livre do veio mín.
necessário 10 mm); rosca
necessária M 14; substituição
do disco sem chave; também
adequado para outras marcas

6.30800



Porca de aperto Quick
6.30802
Especialmente para todas as
rebarbadoras angulares de uma
mão da Metabo; também
adequado para outras marcas;
rosca necessária M 14; substituição
do disco sem chave



Resguardos de protecção do disco com guia de corte



Com bocal para a aspiração do pó resultante
do corte de placas de pedra
Ø dos discos
abrasivos
mm

Profundidade
máx. de corte
mm

N.º de
pedido

115/125

19/25

6.31151

115/125

19/25

6.31165

180

42

6.31166

NOVO

LIXADEIRAS
PARA METAL

6.27361

Chave de pinos
Para rebarbadoras angulares com
disco de diâmetro 115mm -150 mm
Versão: recta
Ø dos discos abrasivos 115/150 mm

6.23934

Chave de pinos
Para rebarbadoras angulares com
disco de diâmetro 180 mm -230 mm
Versão: recta
Ø dos discos abrasivos 180/230 mm

6.23935

Chave de pinos
Para rebarbadoras angulares com
discos de diâmetro de 115-230 mm
Versão: curva
Ø dos discos abrasivos 115/230 mm
Chave de bocas

6.23910

Chave de forqueta

6.23902

6.23908
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MARTELOS

N.º de
pedido

Punho com amortecimento das
vibrações, M 14
Adequado para todas as
rebarbadoras angulares de duas
mãos com rosca M 14
Punho com amortecimento das
vibrações, M 8
 Adequado para todas as
rebarbadoras angulares de uma
mão da Metabo com rosca M 8
Punho em forma de arco
 adequado para rebarbadoras
angulares Metabo W 21-230, W
23-180, W 23-230, W 25-230


BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Ø dos discos abrasivos mm

N.º de
pedido

BERBEQUINS

Resguardos de protecção do disco, semi-fechados

OUTROS ACESSÓRIOS PARA
REBARBADORAS ANGULARES

APARAFUSADORAS

NOVO

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

6.35000
Suporte
Para uma utilização
estacionária das rebarbadoras angulares (a partir de
ano de fabrico 2010) com
discos de corte de 180 mm e
230 mm de diâmetro; posição
de meia-esquadria: 0-45°
 Grande profundidade
de corte ao utilizar uma
rebarbadora angular com
discos de 230 mm de
diâmetro: 50 mm; 180 mm:
30 mm; largura máx. de
aperto: 100 mm
 Dimensões do tampo da
mesa: 244 x 321 mm; altura
da mesa: 34,5 mm
 Equipamento standard: guia
paralela, chave curva para
sextavado interior de 6 mm
Peso: 9,7 kg


REBARBADORAS
ANGULARES

Suporte

FERRAMENTAS
SEM FIO

ACESSÓRIOS PARA REBARBADORAS ANGULARES,
POLIDORAS ANGULARES

POLIDORAS ANGULARES
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Polidora para utilização profissional contínua
 Binário extremamente elevado
 Tampa frontal ergonómica para condução óptima da máquina
 Pequena e prática como uma rebarbadora pequena
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Protecção contra sobrecarga
 Protecção contra rearranque involuntário
 Bloqueio do veio
 Escovas de carvão auto-stop

ACESSÓRIOS PARA A POLIDORA ANGULAR
Prato de polir e lixar auto-aderente
Com velcro; adequado para acessórios
de polir e lixar

Diâmetro
mm

Espessura
mm

Embalagem

N.º de
pedido

73
115
123
147
173

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

6.23286
6.24840
6.23287
6.23288
6.23289

Esponjas de polir auto-aderentes, grosseiras
Para polir vernizes degradados

Diâmetro
mm

Espessura
mm

Embalagem

N.º de
pedido

80
130
130
160
160
200
200

25
25
50
25
50
25
50

1
1
1
1
1
1
1

6.24912
6.24913
6.24914
6.24915
6.24916
6.24917
6.24918

Esponjas de polir auto-aderentes, finas
Para polir vernizes

PE 12-175

Polidora angular electrónica
de 1200 watts
PE 12-175
Características técnicas
comparáveis
Binário
Para prato de apoio até máx.
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Rosca do veio
Peso sem cabo de alimentação
Modelo
N.º de pedido
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

Equipamento standard
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14 Nm
175 mm
700 - 2.200 /min
1.200 W
680 W
2.200 /min
M 14
2,4 kg
PE 12-175
6.02175.00
Resguardo da mão, punho
lateral (não inclui disco de polir)

PE 12-175 Set
6.02175.91

Guarda-mão, punho lateral,
prato de apoio com velcro,
esponja de polir auto-aderente,
disco de polir em lã
auto-aderente

Diâmetro
mm

Espessura
mm

Embalagem

N.º de
pedido

80
130
130
160
160
200
200

20
25
50
25
50
25
50

1
1
1
1
1
1
1

6.24092
6.24967
6.24926
6.24968
6.24927
6.24925
6.24928

Esponjas de polir auto-aderentes, perfiladas
Para polir vernizes

Diâmetro
mm

Espessura
mm

Embalagem

N.º de
pedido

80
130
160
200

25
25
25
25

1
1
1
1

6.24935
6.24936
6.24937
6.24938

Feltro de polir auto-aderente, duro
Para polir vernizes, metais não-ferrosos
e chapas de aço inoxidável

Diâmetro
mm

Espessura
mm

Embalagem

N.º de
pedido

130
150

5
5

1
1

6.31242
6.31168

POLIDORAS ANGULARES

Diâmetro
mm

Espessura
mm

Embalagem

N.º de
pedido

Diâmetro
mm

Embalagem

N.º de
pedido

130
155
180

5
5
5

1
1
1

6.24964
6.24965
6.24966

130
160
180

1
1
1

6.23266
6.23267
6.23265

Discos de polir em lã auto-aderentes

Catrabuchas de polir em pano

Para polir com alto brilho

Diâmetro
mm

Embalagem

N.º de
pedido

85
130
160
185

1
1
1
1

6.24063
6.31223
6.31217
6.24929

Tela de lixar auto-aderente

Diâmetro
mm

Espessura
mm

Embalagem

N.º de
pedido

Algodão, para
trabalhos gerais
de polimento

200

20

1

6.23246

Flanela, para
polimento
de alto brilho

200

20

1

6.23247

MARTELOS

Para polir, limpar, desengordurar ...

Extensão
Grão

Embalagem

N.º de
pedido

80
80
125
125
150
150

P 100
P 280
P 100
P 280
P 100
P 280

2
2
1
1
1
1

6.24067
6.24068
6.31238
6.31239
6.24038
6.24039

N.º de
pedido
Extensão
Para trabalhar com os pratos
de apoio; aumenta a distância
entre o veio da máquina e os pratos
de apoio em aprox. 35 mm

6.31360
BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Diâmetro
mm

LIXADEIRAS
PARA METAL

Para polir com alto brilho

Para polir vernizes, metais não-ferrosos
e chapas de aço inoxidável

REBARBADORAS
ANGULARES

FERRAMENTAS
SEM FIO

Boinas de polir em lã com fio de aperto

Feltro de polir auto-aderente, macio

Disco intermédio auto-aderente com velcro
Para trabalhar superfícies onduladas
Versão

N.º de
pedido

80

Macio

Perfurado

6.24061

N.º de
pedido
Para 2 catrabuchas de polir em pano
com flange e porca de aperto

125

Macio

Não
perfurado

6.31216

150

Macio

Não
perfurado

6.24037

6.23107

Massa de polir
N.º de
pedido

Com rosca fêmea M 14. Impróprio
para usar com água!

Diâmetro
mm

Embalagem

N.º de
pedido

125
175

1
1

6.23260
6.23261

6.27231

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Massa de polir
Unidades por embalagem: 1
Para metal e plástico,
barra com aprox. 300 g

Discos de polir em feltro

APARAFUSADORAS

Dureza

BERBEQUINS

Árvore para catrabuchas de polir em pano
Diâmetro
mm
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LIXADEIRA DE CINTA PARA TUBOS, CINTA DE LIXA
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Para foscar, acetinar e polir aço inoxidável, metais não-ferrosos
e outros materiais
 Grande ângulo de tracção de 270º para um trabalho eficiente
 Performance de corte especialmente elevada devido à engrenagem
desmultiplicadora de dois níveis
 As cintas das lixas são guiadas de forma exacta para conseguir
uma imagem de polimento uniforme
 Substituição das bandas abrasivas sem que seja necessário usar
ferramentas
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Dispositivo electrónico de arranque suave
 Protecção contra sobrecarga
 Protecção contra rearranque involuntário
 Grelha de protecção da bobinagem Metabo
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Escovas de carvão auto-stop
 Aplicação versátil devido ao vasto programa de acessórios


CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Pala lixar metal, madeira e outros materiais em pontos
de difícil acesso
 Substituição das bandas abrasivas sem que seja necessário
usar ferramentas
 Braço da lixadeira basculante até 270º para um polimento
limpo, mesmo em ângulos
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Caixa do motor estreita para um manuseamento óptimo
 Electrónico de onda plena Vario-Constamatic (VC)
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Grelha de protecção da bobinagem Metabo
 Escovas de carvão auto-stop
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Um vasto campo de aplicação graças a uma gama de
acessórios profissionais a nível de braços de lixadeiras,
cintas de lixa e cintas de tecido


RBE 12-180

BFE 9-90

NOVO

NOVO
Rectificadora de cinta
electrónica de 900 watts
BFE 9-90

Lixadeira de cinta para tubos
electrónica de 1200watts
RBE 12-180
Características técnicas
comparáveis
Diâmetro máx. do tubo
Rotação em vazio
Largura da cinta
Comprimento da cinta
Ângulo
Velocidade da cinta em vazio
Dimensões da cinta de lixa
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso sem cabo de alimentação
Modelo
N.º de pedido
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
Equipamento standard
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180 mm
900 - 2.800 /min
40 mm
760 mm
270 °
2,7 - 8,5 m/s
40 x 760 mm
1.200 W
720 W
3,7 kg
RBE 12-180
6.02132.51
10 cintas de lixa em zircónio de
corindo P 80, punho, mala de
transporte em chapa de aço

RBE 12-180 Set
6.02132.50
10 cintas de lixa em zircónio de
corindo de cada (P 80 e P 120),
2 cintas de lixa "Metabo
Pyramid" de cada (P280/A65,
P400/A45, P600/A30 e P1200/
A16), 3 cintas de feltro (1 de
cada: grossa, média, muito fina),
cinta de feltro (macia), massa de
polir (branco), punho, 3 panos
em microfibra, spray de
conservação para aço
inoxidável, mala de transporte
em chapa de aço

Características técnicas comparáveis
Comprimento útil máx. do braço
com cinta de lixa
Ângulo de rotação máx. do braço
de lixar
Rotação em vazio
Largura da cinta de lixa
Comprimento da cinta de lixa
Velocidade da cinta em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso sem cabo de alimentação
Modelo
N.º de pedido
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
Equipamento standard

90 mm
270 °
3.600 - 8.000 /min
6 - 19 mm
457 mm
3,8 - 9 m/s
900 W
510 W
2,3 kg
BFE 9-90
6.02134.51
Acessório para lixar 1 (para cintas
de 6 e 13 mm de largura), 10 cintas
de lixa em zircónio de corindo
P 120, 6 mm de largura, chave
sextavada, mala de transporte
em chapa de aço
BFE 9-90 Set
6.02134.50
Acessório para lixar 1 (para cintas de
6 e 13 mm de largura), acessório para
lixar 3 (para cintas de 13 mm de
largura), 10 cintas de lixa em zircónio de
corindo de cada (P 60 de 6 mm de
largura, P 60 de 13 mm de largura,
P 120 de 6 mm de largura e P 120 de
13 mm de largura), 9 cintas de feltro de
cada com 6 mm de largura (3x grossas,
médias, muito finas) e com 13 mm
de largura (3x grossas, médias,
muito finas), chave sextavada,
3 panos em microfibra, spray de
conservação para aço inoxidável, mala
de transporte em chapa de aço

REBARBADORAS
ANGULARES

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Ideal para trabalhar o aço inoxidável graças a um elevado
binário e às rotações reguláveis, sem coloração azul!
 Rebarbadora angular potente com capacidade de
refrigeração extremamente elevada para avançar
rapidamente mesmo em condições de utilização extremas
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Tecnologia de protecção contra poeiras Metabo para uma
vida útil extremamente prolongada da máquina
 Design ergonómico com entalhes marcantes para um
manuseamento confortável durante a separação e
desbaste
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
 Substituição rápida da ferramenta Metabo "Quick"
 Punho VibraTech (MVT) da Metabo
 Resguardo de protecção anti-torção, ajustável em
segundos sem usar chave
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Dispositivo electrónico de arranque suave
 Protecção contra sobrecarga
 Grelha de protecção da bobinagem Metabo
 Protecção contra rearranque involuntário
 Escovas de carvão auto-stop duradouras com caixa
de protecção contra poeiras

WE 14-125
Inox Plus

NOVO

NOVO
Lixadeira de disco electrónica
electrónica de 1200 watts
KNSE 12-150

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
Equipamento standard

KNSE 12-150
6.02133.51

Equipamento standard

Resguardo de protecção, flange de
apoio, porca de aperto, punho,
chave de pinos, chave sextavada,
disco de feltro compacto (150x3x
25,4 mm, médio), mala de
transporte em chapa de aço

125 mm
4,2 Nm
2.000 - 7.000 /min
1.400 W
800 W
7.000 /min
M 14
1,9 kg
Resguardo de protecção,
flange de apoio, porca de
aperto "Quick", punho
Metabo VibraTech (MVT)

APARAFUSADORAS

Modelo
N.º de pedido

150 mm
1.300 - 4.000 /min
1.200 W
720 W
4.000 /min
M 14
3,3 kg

Características técnicas
comparáveis
Ø do disco abrasivo
Binário
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Rosca do veio
Peso sem cabo de alimentação

KNSE 12-150 Set
6.02133.50
Resguardo de protecção, flange de
apoio, porca de aperto, punho, chave de
pinos, chave sextavada, 2 discos de
feltro compactos de cada (150x3x
25,4 mm, médio; 150x6x25,4 mm,
médio; 150x6x 25,4 mm, muito fino),
lixa de perfilar, 25 tiras de lixa para
lixadeira, 3 panos de microfibras, spray
de conservação para aço inoxidável,
mala de transporte em chapa de aço

Modelo
N.º de pedido

WE 14-125 Inox Plus
6.02131
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LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Características técnicas
comparáveis
Diâmetro do disco
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Rosca do veio
Peso sem cabo de alimentação

Rebarbadora angular
electrónica de 1400 watts
WE 14-125 Plus

BERBEQUINS

KNSE 12-150

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

MARTELOS



LIXADEIRAS
PARA METAL

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Ideal para trabalhar em costuras de soldadura de difícil acesso,
por exemplo em corrimãos
 Design extremamente plano
 Performance de corte especialmente elevada devido
à engrenagem desmultiplicadora de dois níveis
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Dispositivo electrónico de arranque suave
 Protecção contra sobrecarga
 Protecção contra rearranque involuntário
 Grelha de protecção da bobinagem Metabo
 Regulação do resguardo de protecção sem usar chave
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Escovas de carvão auto-stop
 Aplicação versátil devido ao vasto programa de acessórios


FERRAMENTAS
SEM FIO

LIXADEIRA DE DISCO ELECTRÓNICA, LIXADEIRA PARA INOX

LIXADEIRA DE CINTA PARA TUBOS, CINTA DE LIXA
NOVO

ACESSÓRIOS PARA LIXADEIRA
DE CINTA PARA TUBOS

Cinta de feltro



Grão

Embalagem

N.º de
pedido

Grano

Embalagem

Nº de
pedido



Dimensões da cinta: 40 x 760 mm
Para polir aços inoxidáveis e metais nãoferrosos
Utilização apenas com massa de polir

Cintas de lixa em corindo nobre




Dimensões da cinta: 40 x 760 mm
Para todos os trabalhos em metal
Elevada capacidade de corte e elevada
durabilidade

Grão

Embalagem

N.º de
pedido

Macio

1

6.26323

Massas de polir
P 120

10

6.26300

P 320

10

6.26303

P 180

10

6.26301

P 400

10

6.26304

P 240

10

6.26302

N.º de
pedido

Cintas de lixa em zircónio de corindo






Dimensões da cinta: 40 x 760 mm
Para todos os trabalhos em metal
Especialmente para trabalhar aços
inoxidáveis
Capacidade de desbaste e durabilidade
extremamente elevadas

10

6.26305

P 80

10

6.26306

P 120

10

6.23520

Massa de polir azul
para polimento de alto brilho de todos os
metais; peso 250 g

6.23524

ACESSÓRIOS PARA LIXADEIRA DE CINTA
Grão

P 60

Massa de polir branca
para pré-polir aços inoxidáveis
peso 250 g

Embalagem

6.26307

N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped.
13x457
19x457
6x457

Cintas de lixa em corindo nobre
Cintas de lixa de grão abrasivo cerâmico








Dimensões da cinta: 40 x 760 mm
Para todos os trabalhos em metal
Especialmente para trabalhar aços
inoxidáveis
Capacidade de desbaste e durabilidade
extremamente elevadas

P 60

10

6.26308

P 80

10

6.26309

P 120

10

6.26310




P 40
P 60
P 80
P 120
P 240

10
10
10
10
10

Para todos os trabalhos em metal
Lixagem uniforme
Elevada capacidade de corte e elevada
durabilidade

6.26326
6.26327
6.26328
6.26329

6.26332
6.26333
6.26334
6.26335
6.26337

6.26338
6.26339
6.26340
6.26341

Cintas de lixa em zircónio de corindo
Cintas de lixa "Metabo Pyramid"









Dimensões da cinta: 40 x 760 mm
Estrutura tridimensional dos abrasivos
(forma piramidal)
Para todos os trabalhos em metal
Especialmente para trabalhar aços
inoxidáveis
Elevada capacidade de desbaste e, ao
mesmo tempo, lixagem extremamente
fina e uniforme; necessidade de menos
passagens

P 120 (A 160) 5

6.26311

P 600 (A 30)

5

6.26314

P 280 (A 65)

5

6.26312

P 1200 (A 16) 5

6.26315

P 400 (A 45)

5

6.26313

P 2000 (A 6)

6.26316

5






P 40
P 60
P 80
P 120

10
10
10
10

6.26344
6.26345
6.26346
6.26347



Cintas de tecido



3

6.26319

Médio

3

6.26320
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Dimensões da cinta: 40 x 760 mm
Para remover riscos e camadas oxidadas,
foscar, acetinar, rebarbar e lixagem fina

Grosseiro

Muito fino 3

6.26322

6.26348
6.26349
6.26350
6.26351

6.26352
6.26353
6.26354
6.26355

Cintas de lixa de grão abrasivo cerâmico




Para todos os trabalhos em metal
Especialmente para trabalhar aços
inoxidáveis
Lixagem uniforme
Capacidade de desbaste e durabilidade
extremamente elevadas



P 40
P 60
P 80
P 120

10
10
10
10

Para todos os trabalhos em metal
Especialmente para trabalhar aços
inoxidáveis
Lixagem uniforme
Capacidade de desbaste e durabilidade
extremamente elevadas

6.26356
6.26357
6.26358
6.26359

6.26360
6.26361
6.26362
6.26363

6.26364
6.26365
6.26366
6.26367

LIXADEIRA DE DISCO ELECTRÓNICA, LIXADEIRA PARA INOX

Discos de feltro compactos "Unitized" "VKS"


Grão

Embalagem

N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped.
13x457
19x457
6x457

Grosseiro
Médio
Muito fino

5
5
5

6.26383
6.26384
6.26386

6.26387
6.26388
6.26390

6.26391
6.26392
6.26394




Em tela prensado sobre prato base em fibra de
vidro
Para limpeza e pré-polimento de superfícies
Necessidade de menos passagens

Grão

Dimensões Ø mm

N.º de
pedido

Muito fino

125 x 22,23

6.26368

Outros acessórios
Disco de desbaste de lâmina combinado "KLS"
N.º de
pedido
Pano em microfibra, 3 unidades
380 x 380 mm

6.26398

Acessório para lixar 1
para cinta de lixa, 6 x 457 mm
e 13 x 457 mm
Acessório para lixar 2
para cinta de lixa, 6 x 457 mm
Acessório para lixar 3
para cinta de lixa, 13 x 457 mm

6.26379

Acessório para lixar 4
para cinta de lixa, 19 x 457 mm

6.26382





6.26380
6.26381



Tela de lixar em corindo nobre de alta qualidade
em combinação com tela de lixar de alta
qualidade
Lixagem extremamente uniforme com um bom
nível de remoção de material
Desde o desbaste ao acabamento fino em
apenas um ciclo de trabalho

Grão

Dimensões Ø mm

N.º de
pedido

Grosseiro
Médio

125 x 22,23
125 x 22,23

6.26369
6.26370

REBARBADORAS
ANGULARES

Para remover riscos e camadas oxidadas,
foscar, acetinar, rebarbar e lixagem fina

LIXADEIRAS
PARA METAL



FERRAMENTAS
SEM FIO

ACESSÓRIOS PARA LIXADEIRA PARA INOX

Cintas de tecido





Discos de feltro compactos "Unitized" "VKS"








Em tela prensada
Para limpeza e pré-polimento de superfícies
Necessidade de menos passagens

Grão

Dimensões Ø
mm

N.º de
pedido

Médio
Muito fino
Médio

150 x 3 x 25,4
150 x 6 x 25,4
150 x 6 x 25,4

6.26400
6.26401
6.26402

Disco de feltro



Estrutura tridimensional dos abrasivos (forma
piramidal)
Para todos os trabalhos em metal
Especialmente para trabalhar aços inoxidáveis
Lixagem extremamente fina e uniforme
Elevada capacidade de desbaste e, ao mesmo
tempo, lixagem extremamente fina; necessidade
de menos passagens

Grão

Diâmetro
mm

Embalagem

N.º de
pedido

P 120 (A 160)
P 280 (A 65)
P 400 (A 45)
P 600 (A 30)

125
125
125
125

5
5
5
5

6.26371
6.26372
6.26373
6.26374

Dimensões Ø
mm

N.º de
pedido

Macio

150 x 5 x 25,7

6.26395

Em tela prensado com velcro

Grão

Diâmetro
mm

N.º de
pedido

Muito fino

125

6.26375

Lixa
Outros acessórios
Para perfilar discos compactos em feltro "Unitized"

Dimensões Ø
mm

N.º de
pedido

190 x 30

6.26396

N.º de
pedido
Fita adesiva para inox / Autocolante
Para lixar perfis de aço inox soldados
em esquadria
Spray para cuidado del Inox
 Para limpiar y conservar

6.26376



6.26377

Tiras de lixa para lixadeira (autocolantes)
Grão

Dimensões Ø
mm

Embalagem

N.º de
pedido

P 24

190 x 30

25

6.26397

APARAFUSADORAS

Grão



Prato de apoio
 Ø 123 mm / M14
 Ø 123 mm / 5/8"
Base suplementar
 Ø 125 mm

6.23300
6.23298
6.31216
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LIXADEIRAS
PARA MADEIRA



Para polir aços inoxidáveis e metais não-ferrosos
Utilização apenas com massa de polir

BERBEQUINS

Discos de feltro compactos "Unitized" "VKS




BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

ACESSÓRIOS PARA LIXADEIRAS DE DISCO
ELECTRÓNICAS

MARTELOS

Discos de lixa com velcro "Metabo Pyramid"

MÁQUINA DE ACETINAR
Cilindro de expansão
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Para foscar, acetinar e polir aço inoxidável, metais não-ferrosos
e outros materiais
 Condução exacta da máquina através de rolo de apoio
 Bloqueio do veio
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Dispositivo electrónico de arranque suave
 Protecção contra sobrecarga
 Protecção contra rearranque involuntário
 Grelha de protecção da bobinagem Metabo
 Escovas de carvão auto-stop
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Encabadouro standard para acessórios - M14 ou mandril
 Aplicação versátil devido ao vasto programa de acessórios

N.º de
pedido
Cilindro de expansão
Para utilizar cintas de lixa e mangas
de lixa. As cintas/mangas de lixa são
deslocadas por cima do cilindro
e apertados através da força
centrífuga
Diâmetro: 90 mm
Largura: 100 mm

6.23470



Cintas de lixa 90x100 mm







Material: zircónio de corindo
Adequado para todos os trabalhos em metal
e também para aços inoxidáveis
Para remover riscos e para lixar as costuras
de soldadura
Apenas em combinação com o cilindro
de expansão 6.23470

Diâmetro
mm

Largura
mm

Grão

Embalagem

N.º de
pedido

90
90
90
90
90

100
100
100
100
100

P 40
P 60
P 80
P 120
P 220

10
10
10
10
10

6.23512
6.23473
6.23474
6.23475
6.23476

Mangas de lixa em tela


SE 12-115



Máquina de acetinar
de 1200 watts
SE 12-115
Características técnicas
comparáveis
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação
Rosca do veio
Sistema electrónico
Diâmetro do corpo de lixar
Largura do corpo de lixar
Peso sem cabo de alimentação

1.200 W
720 W
900 - 2.810 /min
M 14
VTC
100 - 115 mm
50 - 100 mm
3 kg

Diâmetro
mm

Largura
mm

Versão

Embalagem

N.º de
pedido

90
90
90

100
100
100

Grosseiro
Médio
Fino

2
2
2

6.23519
6.23495
6.23496

Cintas de lixa "Metabo Pyramid"


Modelo
N.º de pedido
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

Equipamento standard
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SE 12-115
6.02115.51
Mala de transporte
em chapa de aço

Para remover riscos e camadas oxidadas,
foscar, acetinar, rebarbar e lixagem fina
Apenas em combinação com o cilindro
de expansão



NOVO



Para aplicações em metal, especialmente
para trabalhar em aço inox
Concepção tridimensional do abrasivo
(forma piramidal). Elevada remoção com
acabamento uniforme
Rápida progressão do trabalho ; reduz
significativamente o processo de trabalho
em comparação com abrasivos
convencionais

Conjunto SE 12-115
6.02115.50

3 anéis distanciadores, cilindro
de expansão, jogo de cintas de
lixa P80, rolo em tela P280, rolo
de lixa lamelar P80, rolo em tela
com folha de lixa em corindo
nobre P 180, mala de transporte
em chapa de aço

Grão

Embalagem

N.º de
pedido

P 120 (A 160)
P 280 (A 65)
P 400 (A 45)
P 600 (A 30)
P 1200 (A 16)
P 2000 (A 6)

Ø 90 x 100
Ø 90 x 100
Ø 90 x 100
Ø 90 x 100
Ø 90 x 100
Ø 90 x 100

6.26405
6.26406
6.26407
6.26408
6.26409
6.26410

MÁQUINA DE ACETINAR
Rolos de lixa lamelares

P 40
P 60
P 80
P 120
P 180
P 240

1
1
1
1
1
1

6.23477
6.23513
6.23479
6.23480
6.23481
6.23482

Diâmetro
mm

Largura
mm

Grão

Embalagem

N.º de
pedido

110

100

P 46

1

6.23525

Rolos de lixa em borracha




Rolos de lixa lamelares/em tela
Lamelas de rectificação em corindo nobre
combinadas com tela de nylon granulado
Para foscar, acetinar e remover riscos
em metais
Remover tinta velha e alisar derivados
de madeira







Diâmetro
mm

Largura
mm

Grão

105
105
105
105
105
105

50
50
50
100
100
100

P 60
P 80
P 180
P 60
P 80
P 180

Embalagem

1
1
1
1
1
1

N.º de
pedido

Diâmetro
mm

Largura
mm

Grão

Embalagem

N.º de
pedido

105
105

100
100

P 60
P 180

1
1

6.23510
6.23499



N.º de
pedido

6.23526
6.23527
6.23528
6.23483
6.23484
6.23485

Anéis de polir em sisal
Para pré-polir aços inoxidáveis
e metais não-ferrosos
 Utilização apenas com massa de polir
Diâmetro: 100 mm
Largura: 15 mm
Versão: impregnada
Unidades por embalagem: 5
Anéis de polir em tecido
 Para polir aços inoxidáveis e metais
não-ferrosos
 Utilização apenas com massa de polir
Diâmetro: 100 mm
Largura: 10 mm
Versão: dura
Unidades por embalagem: 8
Anéis de polir em tecido
 Para polir com alto brilho todos os
metais
 Utilização apenas com massa de polir
Diâmetro: 100 mm
Largura: 10 mm
Versão: macia
Unidades por embalagem: 8

Largura
mm

Grão

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

50
50
50
50
100
100
100
100
115
115
115

P 60
P 80
P 180
P 280
P 60
P 80
P 180
P 280
P 400
P 600
P 900

Embalagem

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N.º de
pedido
6.23515
6.23516
6.23517
6.23518
6.23486
6.23487
6.23488
6.23514
6.23468
6.23469
6.23494

6.23507



Tela de nylon elástico granulado para foscar
sem deixar sombras, acetinar e polir aço
inoxidável e metais não-ferrosos
Para madeira para alisar as superfícies

Diâmetro
mm

FERRAMENTAS
SEM FIO

Anéis de polir

Rolos de lixa em tela


Com borracha PUR impregnada com grãos
de lixagem SIC
Para eliminar riscos pequenos. Para lixagem
longitudinal decorativa e brilhante nos aços
inoxidáveis e metais não-ferrosos

REBARBADORAS
ANGULARES

100
100
100
100
100
100

N.º de
pedido

LIXADEIRAS
PARA METAL

105
105
105
105
105
105

Embalagem

MARTELOS

Grão



Para limpar e decapar costuras de soldadura
Remover ferrugem, camadas oxidadas e tintas
Lixagem longitudinal potente em aços
inoxidáveis

6.23508

6.23509

Massas de polir
N.º de
pedido
Massa de polir branca
Para pré-polir aços inoxidáveis
Peso: 250 g

6.23520

Massa de polir castanha
Para polir aços inoxidáveis e pré-polir
metais não-ferrosos
Peso: 250 g

6.23522

Massa de polir azul
Para polir com alto brilho todos os
metais
Peso: 250 g

6.23524
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BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Largura
mm



BERBEQUINS

Diâmetro
mm



APARAFUSADORAS



Para remover a ferrugem, camadas oxidadas
e riscos
Para estruturar e acetinar metais

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA



Rolo de lixa em tela dura

MÁQUINA DE ACETINAR
Escovas redondas
Diâmetro
mm

Rolo da cinta de lixa
Largura
mm

Espessura
do arame

N.º de
pedido

N.º de
pedido
Rolo da cinta de lixa
Com superfície ondulada para
trabalhos antiderrapantes com
cintas de lixa, telas de lixar
e cinta de feltro
Diâmetro: 85 mm
Largura: 70 mm

100

15

0,27 mm

6.23529



Escovas redondas em arame de aço
 Para remover ferrugem, rebarbar e limpar metais
 Para escovar os nós macios da madeira

6.23500
Cintas de lixa 30x660 mm



100

70

0,27 mm

6.23501




Escovas redondas em arame de aço inox
 Com arame inoxidável. Para limpar
costuras de soldadura, rebarbar,
remover ferrugem e tornar áspero

100

15

0,20 mm

6.23502

100

70

0,20 mm

6.23503

Tipo corindo
Para lixar, decapar, remover ferrugem
e alisar construções de tubos
(mesmo "fechados")
Apenas em combinação com
o rolo da cinta de lixa 6.23529
Pode-se voltar a fechar com fita
adesiva 6.23530

útil
mm

Largura
mm

Grão

Embalagem

N.º de
pedido

600
600
600
600

30
30
30
30

P 40
P 60
P 120
P 240

10
10
10
10

6.23532
6.23533
6.23534
6.23535

Fita adesiva
N.º de
pedido

Escovas redondas em plástico
 Escova redonda elástica com grão
para rebarbar e tornar os metais ásperos
 Para efeitos rústicos na madeira



Para voltar a fechar as cintas de lixa
6.23532, 6.23533, 6.23534, 6.23535

6.23530

Cintas de tecido
100

15

6.23504






100

70

6.23505

Escova redonda em fibra
 Para a utilização em derivados d
e madeira. Para polir derivados
de madeira decapados
 Criar efeitos de mate e brilho.
Remoção de pó e limpar

100

100

6.23506

Para a lixagem fina ou polir, mesmo nas
construções de tubos "fechados"
Botão para voltar a fechar
Apenas em combinação com o rolo da cinta
de lixa 6.23529

útil
mm

Largura
mm

Versão

Embalagem

N.º de
pedido

660
660
660
660

30
30
30
30

Grosseiro
Médio
Fino
Superfino

3
3
3
3

6.23536
6.23537
6.23538
6.23539

Cinta de feltro
N.º de
pedido


N.º de
pedido




3 anéis distanciadores
 Para compensar a largura
durante a utilização de rolos
de lixar, escovas, anéis de polir
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6.23511



Para trabalhos de polir, mesmo nas
construções de tubos "fechados"
Utilizável de ambos os lados
Botão para voltar a fechar
Apenas em combinação com o rolo
da cinta de lixa 6.23529

6.23541

SERRA DE CORTAR METAL
FERRAMENTAS
SEM FIO

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Para corrente alterna monofásica
 Especialmente indicada para cortar com precisão e rapidez aço,
metais não-ferrosos, perfis de ferro e perfis fundidos
 Motor e engrenagem apoiados em rolamentos de esferas para
suportar situações de carga extrema
 Bloqueio do veio para mudança fácil dos discos
 Dispositivo de aperto rápido para uma variação contínua da
inclinação até 45° de ambos os lados
 Transporte fácil por meio de pega e bloqueio para transporte
integrados
 Resguardo oscilante do disco de corte
 Resguardo contra faíscas regulável
 Protecção contra acesso no lado inferior
 Batente de profundidade regulável

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

MARTELOS

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES



CS 23-355

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

355 mm
18 Nm
25,4 mm
4.000 /min
2.300 W

APARAFUSADORAS

65 mm
125 mm
115 x 130 mm
238 mm
468 x 282 mm
400 mm
16,9 kg
chave de boca e luneta

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Características técnicas comparáveis
Diâmetro do disco
Binário
Diâmetro do encabadouro
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Dimensão de corte máx.
- Barras de aço
- Tubos
- Aços perfilados
Abertura máx. do torno
Dimensões da base
Altura de transporte
Peso

BERBEQUINS

Serra de cortar metal
de 2300 watts
CS 23-355

CS 23-355
6.02335
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TESOURA PARA CORTE CURVILÍNEO, ROEDORAS
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Capacidade ilimitada no acesso a curvas
 Adequada para cortar chapas de modo limpo sem
deformação do material
 Direcção de corte regulável
 Longa durabilidade das ferramentas e elevada precisão
de corte
 Escovas de carvão auto-stop
 Estribo prático para suporte da ferramenta

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para cortar e desbastar chapas de aço sem arestas
 Corte de precisão devido à cabeça de corte de elevado
rendimento
 As lâminas não necessitam de ser reajustadas durante
o trabalho
 Escovas de carvão auto-stop
 Estribo prático para suporte da ferramenta


Ku 6872

Ku 6870

Tesoura
de 550 watts
Ku 6872

Características técnicas
comparáveis
Binário
Espessura máx. da chapa
- Chapa de aço 400 N/mm2
- Chapa de aço 600 N/mm2
- Chapa de aço 800 N/mm2
- Alumínio 250 N/mm2
Número de cursos em vazio
Consumo de potência
nominal
Potência útil
Número de cursos com carga
nominal
Raio de curva menor
Peso sem cabo de
alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido



Kn 6875

Roedora
de 550 watts
Kn 6875

Tesoura
de 550 watts
Ku 6870

3 Nm

6 Nm

1,6 mm
1,2 mm
1 mm
2 mm
5.300 /min
550 W

2,5 mm
2 mm
1,6 mm
2,5 mm
3.000 /min
550 W

300 W
3.200 /min

300 W
1.800 /min

15 mm
1,9 kg

20 mm
2,5 kg

Características técnicas
comparáveis
Binário
Espessura máx. da chapa
- Chapa de aço 400 N/mm2
- Chapa de aço 600 N/mm2
- Chapa de aço 800 N/mm2
- Alumínio 250 N/mm2
Número de cursos em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Número de cursos com carga
nominal
Raio de curva menor
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

2 chaves
sextavadas

2 chaves
sextavadas

Ku 6872
6.06872

Ku 6870
6.06870

Lâminas reversíveis
Lâmina igual para cursor e mesa de corte

Modelo
N.º de pedido

2 mm
1,5 mm
1 mm
2,5 mm
3.000 /min
550 W
300 W
1.800 /min
4 mm
2,1 kg
chave sextavada

Kn 6875
6.06875

Acessórios para roedoras
N.º de
pedido

N.º de
pedido
Lâmina reversível para Ku 6872

6.31042

Lâmina reversível para Ku 6870

6.30201

Lâmina móvel para Ku 6872/Ku 6870

6.31041
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6 Nm

Punção
Para a roedora Kn 6875 (de substituição)
Molde
Para a roedora Kn 6875 (de substituição)
Molde
Para a roedora Kn 6875
(espessura máx. de chapa 1,25 mm)

6.30202
6.30203
6.30204

RECTIFICADORAS DIREITAS
FERRAMENTAS
SEM FIO

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Pinça de aperto temperada e rectificada para garantir
a concentricidade das ferramentas utilizadas
 Bloqueio do veio
 Flange do rolamento robusta em alumínio fundido
sob pressão
 Formato ergonómico para rectificar sem fadiga
 Electrónico de onda plena Vario-Constamatic (VC)
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Grelha de protecção da bobinagem Metabo
 Escovas de carvão auto-stop

GE 700

GE 900 Plus

27.000 /min
500 W
300 W
16.000 /min
6 mm
1,4 kg
2 chaves de bocas

Características técnicas
comparáveis
Rotação em vazio
Modelo
N.º de pedido

G 500
6.06301

Pinças
Orifício da pinça

N.º de
pedido

3 mm
1/8" (3,18 mm)
6 mm
1/4" (6,35 mm)
8 mm

6.31947
6.31948
6.31945
6.31949
6.31946

Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Orifício da pinça de aperto
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

y

y
BERBEQUINS

Equipamento standard

Vantagens especiais
A multi-talentosa: com veio
extensível (apoiado duplamente
em rolamentos de esferas em
sólido tubo de aço); ideal para
rectificar em lugares de difícil
acesso
 A especialista: rectificadora
prática com binário elevado;
ideal para rectificar superfícies
interiores e exteriores em
combinação com os discos
abrasivos lamelares (ver
acessórios)
 Adequado para accionar veios
flexíveis


y

7.000 27.000 /min
710 W
430 W
20.000 /min
6 mm
1,8 kg

2.500 6.000 /min
900 W
500 W
5.000 /min
6 mm
2 kg

1 chave de bocas

Punho,
1 chave de bocas

GE 700
6.06303

GE 900 Plus
6.06305
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APARAFUSADORAS

Características técnicas
comparáveis
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Orifício da pinça de aperto
Peso sem cabo de alimentação

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Rectificadora
Rectificadora
direita electrónica direita electrónica
de 900watts
de 710 watts
GE 900 Plus
GE 700

Rectificadora direita
de 500 watts
G 500

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

G 500

MARTELOS

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Muito prática: com formato bastante curto;
ideal para rectificar em lugares de fácil acesso
 Pinça de aperto temperada e rectificada
para garantir a concentricidade das ferramentas
utilizadas
 Formato ergonómico para rectificar sem fadiga
 Escovas de carvão auto-stop
 Adequado para accionar veios flexíveis


ESMERILADORAS
INDISPENSÁVEIS EM QUALQUER OFICINA.
A boa ferramenta vale ouro e deve estar sempre em

reafiadas. Não importa se tem de lixar, rebarbar ou

boa forma para as suas funções. As espátulas, por ex.,

polir: a Metabo tem a lixadeira adequada para cada

têm que ser decapadas, as chaves de fenda têm que ser

tarefa.

por ex., a BS 200

Vidro de protecção de
grandes dimensões
para a protecção ideal
contra faíscas.

Braço de lixar regulável com
450 mm de comprimento.

Veio do rotor montado
sobre rolamentos de
esferas
para maior longevidade
da máquina.

Resguardo de protecção
fechado a toda a volta.

Motor de indução
potente
para trabalhar com
baixo nível de ruído
e sem manutenção.

Apoio para as peças ajustável
sem usar chave.

Protecção segura para os olhos
Os vidros de protecção de grandes
dimensões protegem eficazmente contra
as faíscas que são projectadas.
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Trabalhar sem esforço
Os apoios para as peças ajustáveis sem
usar chave permitem trabalhar sem esforço
e com precisão.

Elevada durabilidade
As mós de esmeril com 200 mm têm uma
durabilidade 50% superior à das mós com
175 mm de diâmetro; e as mós de esmeril
com 250 mm de diâmetro uma durabilidade
145 % superior.

ESMERILADORAS DE BANCADA
FERRAMENTAS
SEM FIO

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para lixar, afiar, rebarbar e remover ferrugem de aço e metais,
utensílios de cozinhas, ferramentas e utensílios de jardinagem
 Motor de indução silencioso e isento de manutenção
 Vidros de protecção de grandes dimensões para a protecção
ideal dos olhos contra faíscas

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES



MARTELOS

DS 150 W

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

Esmeriladora
de bancada
DS 125 W

Esmeriladora
de bancada
DS 150 W

Esmeriladora
de bancada
DS 175 W

y

y

y

Esmeriladora
de bancada
DS 175 D

125 x 20 x 20 mm

150 x 20 x 20 mm

175 x 25 x 20 mm

175 x 25 x 20 mm

2.950 /min
12 mm
200 W
0,6 Nm
265 x 180 x 185 mm
137 x 147 mm
5,5 kg

2.950 /min
13 mm
330 W
0,7 Nm
325 x 190 x 200 mm
137 x 147 mm
7,5 kg

2.950 /min
17 mm
450 W
1,6 Nm
395 x 220 x 250 mm
147 x 187 mm
12,5 kg

2.950 /min
17 mm
570 W
1,4 Nm
395 x 220 x 250 mm
147 x 187 mm
12,5 kg

Mós de esmeril em
Mós de esmeril em
Mós de esmeril em
Mós de esmeril em
corindo normal 36 P e
corindo normal 36 P e
corindo normal 36 P e
corindo normal 36 P e
60 N, vidros de protecção 60 N, vidros de protecção 60 N, vidros de protecção 60 N, vidros de protecção
contra faíscas, apoio
contra faíscas, apoio
contra faíscas, apoio
contra faíscas, apoio
para as peças
para as peças
para as peças
para as peças

DS 125 W
0300012540

DS 150 W
0300015034

DS 175 W
0300017533

BERBEQUINS

y

APARAFUSADORAS

Características técnicas
comparáveis
Mó de esmeril
(Ø x espessura x furo)
Rotação máx.
Furo com bucha distanciadora (Ø)
Consumo de potência nominal
Binário máximo
Medidas C x L x A
Base
Peso

DS 175 D

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Vantagens especiais
Para corrente alterna monofásic
 Para corrente trifásica


DS 175 W

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

DS 125 W

DS 175 D
0300017541
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ESMERILADORAS DE BANCADA
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Para lixar, afiar, rebarbar e remover ferrugem de aço e metais,
utensílios de cozinhas, ferramentas e utensílios de jardinagem
 Motor de indução silencioso e isento de manutenção
 Vidros de protecção de grandes dimensões para a protecção
ideal dos olhos contra faíscas

DS 200/25 W

Esmeriladora
de bancada
DS 200/25 W

DS 200/25 D

Esmeriladora
de bancada
DS 200/25 D

Cavalete
N.º de pedido

Vantagens especiais
 Para corrente alterna
monofásica
 Para corrente trifásica
Características técnicas
comparáveis
Mó de esmeril
(Ø x espessura x furo)
Rotação máx.
Furo com bucha
distanciadora (Ø)
Consumo de potência
nominal
Binário máximo
Medidas C x L x A
Base
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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0900051204
Cavalete
Para todas as esmeriladoras
duplas, esmeriladoras de
bancada e esmeriladoras
a seco/húmido azuis
em aço inoxidável robusto
com recipiente de água
Altura: 805 mm

y
y

200 x 25 x 20 mm

200 x 25 x 20 mm

2.950 /min
17 mm

2.950 /min
17 mm

580 W

740 W

1,9 Nm
420 x 255 x
265 mm
147 x 187 mm
16 kg

2 Nm
420 x 255 x
265 mm
147 x 187 mm
16 kg

Mós de esmeril
em corindo
normal 36 P e
60 N, vidros de
protecção contra
faíscas, apoio
para as peças

Mós de esmeril
em corindo
normal 36 P e
60 N, vidros de
protecção contra
faíscas, apoio
para as peças

DS 200/25 W
0300020003

DS 200/25 D
0300020011

Consola de parede
N.º de pedido
0900051212
Consola de parede
Para todas as esmeriladoras
duplas, esmeriladoras de
bancada e esmeriladoras
a seco/húmido azuis
Em chapa de aço robusta
(montagem na parede)

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para lixar, afiar, rebarbar e remover ferrugem de aço
e metais, utensílios de cozinhas, ferramentas e utensílios
de jardinagem
 Motor de indução silencioso e isento de manutenção
 Vidros de protecção de grandes dimensões para a
protecção ideal dos olhos contra faíscas
 Para o acabamento de peças de madeira e de metal
 O dispositivo de afiar a fita pode ser operado em posição
horizontal, bem como em posição vertical


MARTELOS

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Para corrente alterna monofásica
 Para lixar, afiar, rebarbar e remover ferrugem de aço e metais,
utensílios de cozinhas, ferramentas e utensílios de jardinagem
 Motor de indução silencioso e isento de manutenção
 Vidros de protecção de grandes dimensões para a protecção
ideal dos olhos contra faíscas
 Recipiente para banho-maria anticorrosivo
 Mó de esmeril a húmido de grão fino, funcionamento lento,
e mó de esmeril a seco de funcionamento rápido

FERRAMENTAS
SEM FIO

ESMERILADORAS DE BANCADA

Características técnicas
comparáveis
Discos de rebarbar
(Ø x espessura x furo)
Rotação máx.
Furo com bucha
distanciadora (Ø)
Consumo de potência
nominal
Binário máximo
Medidas C x L x A
Base
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

150 / 200 x 20 / 40
x 20 / 20 mm
2.750/126 /min
13/12 mm

175 / 200 x 25 / 40
x 20 / 20 mm
2.750/126 /min
17/12 mm

330 W

450 W

0,7 Nm
420 x 255 x
260 mm
137 x 147 mm
8 kg

1,6 Nm
490 x 260 x
285 mm
147 x 187 mm
14 kg

Mós de esmeril
Mós de esmeril
em corindo
em corindo
normal 60 N e mó normal 60 N e mó
de esmeril a
de esmeril a
húmido, apoio
húmido, apoio
para as peças,
para as peças,
vidro de
vidro de
protecção contra
protecção contra
faíscas
faíscas

TNS 150 W
0000415014

TNS 175 W
0000517526

Combinado de esmeri- Combinado de esmeriladora de bancada e lixa- ladora de bancada e lixadeira de cinta BS 200 W deira de cinta BS 200 D

Vantagens especiais
 Para corrente alterna
monofásica
 Para corrente trifásica
Características
técnicas comparáveis
Discos de rebarbar
(Ø x espessura x furo)
Rotação máx.
Furo com bucha
distanciadora (Ø)
Consumo de potência
nominal
Binário máximo
Comprimento do braço
da lixadeira de cinta
Cinta de lixa
Medidas C x L x A
Base
Peso

y
y

200 x 25 x 20 mm 200 x 25 x 20 mm
2.650 /min
17 mm

2.950 /min
17 mm

580 W

740 W

1,9 Nm
450 mm

2 Nm
450 mm

1.020 x 50 mm
420 x 255 x
265 mm
147 x 187 mm
16 kg

1.020 x 50 mm
420 x 255 x
265 mm
147 x 187 mm
16 kg

Equipamento standard Mós de esmeril em Mós de esmeril em
corindo normal
corindo normal
60 N e cinta de lixa 60 N e cinta de lixa
em tecido K 60,
em tecido K 60,
apoio para as
apoio para as
peças, vidro de
peças, vidro de
protecção contra
protecção contra
faíscas
faíscas
Modelo
N.º de pedido

BS 200 W
0000320005

BS 200 D
0000320013
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BERBEQUINS

Esmeriladora de
Esmeriladora de
bancada a seco/
bancada a seco/
húmido TNS 150 W húmido TNS 175 W

BS 200 D

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

BS 200 W

APARAFUSADORAS

TNS 175 W

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

TNS 150 W

ESMERILADORAS DE BANCADA
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para corrente alterna monofásica
 Motor de indução silencioso e isento de manutenção
 interruptor da paragem de emergência para uma óptima
segurança do utilizador
 Protecção contra rearranque involuntário: evita o arranque
involuntário da máquina após falha de corrente eléctrica
 Máquina robusta para trabalhos exigentes de esmerilar,
rectificar e afiar







Veio do rotor montado sobre rolamentos de esferas para maior
longevidade da máquina
Apoio para as peças ajustável sem usar chave
Resguardos de protecção fechados lateralmente com
casquilho de aspiração
Vidros de protecção de grandes dimensões para a protecção
ideal dos olhos contra faíscas

Ds W 5175

Ds W 9200

Esmeriladora de bancada
de 500 watts
Ds W 5175

Esmeriladora de bancada
de 500 watts
Ds W 9200

Vantagens especiais
Diâmetro das mós de esmeril 200 mm: 50 %
mais vida útil em relação a uma mó de
esmeril com 175 mm Ø

y



Características técnicas comparáveis
Discos de rebarbar (Ø x espessura x furo)
Rotação máx.
Consumo de potência nominal
Potência útil
Binário máximo
Casquilho de aspiração, Ø interior
Versão da bancada:
Peso
Versão do cavalete:
Altura até metade do veio
Peso
Equipamento standard

175 x 25 x 32 mm
2.840 /min
500 W
370 W
2,2 Nm
41 mm

200 x 25 x 32 mm
3.000 /min
500 W
370 W
2,2 Nm
41 mm

15 kg

16 kg

1.010 mm
34 kg

1.025 mm
35 kg

Mós de esmeril em corindo normal 36 P
e 60 N, vidros de protecção contra faíscas,
apoio para as peças

Mós de esmeril em corindo normal 36 P
e 60 N, vidros de protecção contra faíscas,
apoio para as peças

Ds W 5175
6.05175
6.05175 + 6.23866

Ds W 9200
6.09200
6.09200 + 6.23866

Modelo
N.º de pedido – Versão de bancada
– Versão de cavalete

N.º de
pedido

Acessórios para esmeriladoras de bancada
N.º de
pedido
Cavalete
Para todas as esmeriladoras
de bancada verdes a partir de 175 mm
de diâmetro das mós de esmeril
Altura: 820 mm
Peso: 19 kg
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6.23866

Consola de parede
Para todas as esmeriladoras de bancada
verdes a partir de 175 mm de diâmetro
das mós de esmeril

6.23863

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para corrente trifásica
 Motor de indução silencioso e isento de manutenção
 Veio do rotor montado sobre rolamentos de esferas
para maior longevidade da máquina
 Apoio para as peças ajustável sem usar chave




Resguardos de protecção fechados lateralmente com
casquilho de aspiração
Vidros de protecção de grandes dimensões para a protecção
ideal dos olhos contra faíscas

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES



FERRAMENTAS
SEM FIO

ESMERILADORAS DE BANCADA

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido – Versão de bancada
– Versão de cavalete

Esmeriladora de bancada
de 550 watts
Ds D 6175

Esmeriladora de bancada
de 550 watts
Ds D 9201

y

y

Esmeriladora de bancada
de 900 watts
Ds D 9250

y

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

y

y

y

175 x 25 x 32 mm

200 x 25 x 32 mm

250 x 40 x 51 mm

2.840 /min
550 W
400 W
3,6 Nm
41 mm

3.000 /min
550 W
400 W
3,6 Nm
41 mm

1.500 /min
900 W
620 W
8 Nm
35 mm

15 kg

16 kg

33 kg

1.010 mm
34 kg

1.025 mm
44 kg

1.025 mm
52 kg

Mós de esmeril em corindo
normal 36 P e 60 N, vidros de
protecção contra faíscas, apoio
para as peças

Mós de esmeril em corindo
normal 36 P e 60 N, vidros de
protecção contra faíscas, apoio
para as peças

Mós de esmeril em corindo
normal 36 P e 60 N, vidros de
protecção contra faíscas, apoio
para as peças

Ds D 6175
6.06175
6.06175 + 6.23866

Ds D 9201
6.09201
6.09201 + 6.23866

Ds D 9250
6.09250
6.09250 + 6.23866

BERBEQUINS

y

APARAFUSADORAS

Características técnicas
comparáveis
Discos de rebarbar (Ø x espessura
x furo)
Rotação máx.
Consumo de potência nominal
Potência útil
Binário máximo
Casquilho de aspiração, Ø interior
Versão da bancada:
Peso
Versão do cavalete:
Altura até metade do veio
Peso

Ds D 9250

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Vantagens especiais
Máquina robusta para trabalhos
exigentes de esmerilar, rectificar
e afiar
 Máquina robusta para utilização
prolongada na indústria
 Diâmetro das mós de esmeril
200 mm: 50 % mais vida útil em
relação a uma mó de esmeril
com 175 mm Ø
 Diâmetro das mós de esmeril
250 mm: 145 % mais vida útil
em relação a uma mó de esmeril
com 175 mm Ø
 Protecção contra rearranque
involuntário


Ds D 9201

MARTELOS

Ds D 6175
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MARTELOS
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MARTELOS

TRABALHAM COM ENORME
POTÊNCIA E FIABILIDADE: MARTELOS
METABO COM MECANISMO DE
PERCUSSÃO OPTIMIZADO.
Tudo o que fazemos, fazemos bem. Por isso, os nossos martelos oferecem-lhe
tudo o que os trabalhadores especializados precisam: robustez, potência,
durabilidade. Nas páginas seguintes encontrará o nosso programa de martelos
completo. Certamente identiﬁcará rapidamente o que precisa para os
trabalhos mais difíceis: Metabo. Work. Don’t play.
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MARTELOS
TÊM TUDO AQUILO DE QUE NECESSITA.
Os martelos da Metabo atacam. Eles são sempre os

e quase sem fazer força, fazendo a broca ou o escopro

adequados quando se trata de materiais duros, como

penetrar no material. Os martelos Metabo são robustos,

pedra ou betão. O mecanismo de percussão pneumático

ergonómicos e potentes – características de que as ferra-

gera impactos com uma energia de percussão elevada

mentas desta classe necessitam.

Punho revestido a
borracha
Para trabalhar
com
menos
cansaço.

Sinalizador
Para a protecção contra
rearranque involuntário
e desgaste das escovas.

Sistema electrónico VarioTacho-Constamatic (VTC)
Para pré-seleccionar e manter
a rotação constante.

Motor Marathon com
grelha de protecção
da bobinagem
A sua protecção especial
da bobinagem e o revestimento em resina de epóxi
da indutora tornam-no
especialmente insensível
ao pó nocivo. A grelha de
protecção da bobinagem
Metabo oferece protecção
adicional contra as
influências abrasivas
do pó.

Sistema de mudança da bucha Metabo
“Quick”
– Bucha de percussão para perfurações
com martelo e demolições
– Bucha de aperto rápido para perfurar
e aparafusar

Embraiagem de segurança
S-automatic Metabo
Para limitar o binário de
retorno abrupto que ocorre
quando o acessório fica preso.

Caixa de engrenagens em
alumínio fundido sob pressão
Aumenta a durabilidade da
ferramenta. A ferramenta é mais
robusta e dissipa com maior
rapidez o calor gerado.

Regulação contínua
da rotação
Sempre a rotação
correcta. De acordo
com a peça de trabalho
e com o material.

Protegido contra roubo através
do Metabo CODE!
O sistema de segurança electrónico
protege contra roubo e utilização
não permitida.
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Trabalho mais repousado devido à ergonomia
Adaptação ideal do design ao utilizador permite um
trabalho seguro, confortável e menos cansativo.

Mecanismo de percussão optimizado
O mecanismo de percussão
comprovado da Metabo foi
adaptado ao motor Marathon e,
novamente, melhorado. Com isso
consegue-se maximizar o avanço
de perfuração.

Qual é o martelo rotativo para si?
Demolição
fácil
difícil

Tipo e
potência

Variantes Página

Martelos sem fio
NOVO
10

13

22

–

–

22

21

BHA 18 LT
1,8 J
KHA 24
2,2 J

21
CODE!

Martelos multifunções
13/8
30/20
1/2 mudança

UHE 22 Multi
2,2 J

66

NOVO

13/8
30/20
1/2 mudança

UHE 26 Multi
2,5 J

66

NOVO

13/6
30/16
1/2 mudança

UHE 28 Plus
3J

66

REBARBADORAS
ANGULARES

Perfurações em
Metal Madeira
máx. Ø mm

LIXADEIRAS
PARA METAL

Perfurações com martelo em betão/pedra (Ø mm)
4 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 40 45 50

FERRAMENTAS
SEM FIO

MARTELOS

Martelos rotativos
BHE 20
Compact
1,6 J

–

–

67

10

20

–

–

13

30

–

–

BHE 22
1,8 J

68

13

30

–

–

BHE 24
2,2 J

68

13

40

–

–

BHE 26
2,3 J

BHE 20
IDR
1,6 J

67

68
CODE!

Martelos combinados

40

KHE 26
2,3 J

13

40

KHE 28 Plus
3J

16

–

KHE 32
3,5 J

13

CODE!

MARTELOS

20

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

10

69

–

KHE 56
14 J

–

–

KHE 76
16 J
KHE 96
27 J

70
CODE!

70

71
CODE!

–

–

–

–

MHE 56
14 J

72

–

–

MHE 96
27 J

72

71

APARAFUSADORAS

–

69

BERBEQUINS

NOVO

âmbito óptimo
âmbito possível

Emprego limitado
Emprego possível
Emprego óptimo
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LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Martelos de demolição

MARTELOS MULTIFUNÇÕES
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Adequado para acessórios com encabadouro SDS-plus
ou encabadouro cilíndrico (sem percussão)
 Dispositivo de paragem da percussão
 Dispositivo de paragem da rotação
 Sistema de mudança da bucha "Quick" Metabo
 Rotação reversível direita / esquerda
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Motor robusto Marathon da Metabo

UHE 22 Multi

Martelo multifunções
UHE 22 Multi

Vantagens especiais
Os versáteis: na percussão com
martelo, demolição, perfuração
sem percussão e aparafusamento
 Electrónica Variospeed (V)
 Electrónica de onda plena VarioTacho-Constamatic (VTC)
 Embraiagem de segurança
S-automatic Metabo
 Embraiagem de trincos de segurança
 Protecção contra rearranque
involuntário
 Indicador de desgaste das
escovas de carvão









Engrenagem de duas velocidades
Mecanismo de percussão pneumático de elevada potência
Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
Caixa com formato ergonómico para trabalhar sem cansaço
Punho com revestimento em borracha
Grelha de protecção da bobinagem Metabo
Escovas de carvão auto-stop

UHE 26 Multi

UHE 28 Plus

NOVO

NOVO
Martelo multifunções
UHE 26 Multi

y



Características técnicas comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Betão com brocas de percussão
- Alvenaria com brocas de coroa
- Aço
- Madeira macia
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Número máx. de impactos
Energia máx. por golpe
Diâmetro do colar de aperto
Encabadouro
Capacidade da bucha
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Martelo multifunções
UHE 28 Plus

y
y
y

15 Nm/6 Nm

y

y

y

y
y

y

y

17 Nm/6 Nm

20 Nm/7 Nm

22 mm

26 mm
28 mm
68 mm
68 mm
13 mm/8 mm
13 mm/8 mm
13 mm/6 mm
30 mm/20 mm
30 mm/20 mm
30 mm/16 mm
0 - 1.050 / 0 - 2.900 /min
0 - 950 / 0 - 2.600 /min
0 - 950 / 0 - 2.600 /min
705 W
800 W
1.010 W
410 W
470 W
600 W
700/1.900 /min
950/2.600 /min
950/2.600 /min
4.400 /min
4.400 /min
4.800 /min
2,2 J
2,5 J
3J
43 mm
43 mm
50 mm
SDS-Plus
SDS-Plus
SDS-Plus
1,5 - 13 mm
1,5 - 13 mm
1,5 - 13 mm
2,7 kg
2,7 kg
2,9 kg
Bucha de percussão para ferramentas com encabadouro SDS-plus, bucha de aperto rápido para
ferramentas com encabadouro cilíndrico, punho adicional revestido a borracha,
limitador de profundidade, mala em plástico
UHE 22 Multi
6.00693

UHE 26 Multi
6.00695

UHE 28 Plus
6.00363








Distribuição de peso óptima devido à construção em L
Caixa com formato ergonómico para trabalhar sem cansaço
Punho com revestimento em borracha
Punho VibraTech (MVT) da Metabo para amortecimento das
vibrações
Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
Gancho (acessório) para pendurar a ferramenta no andaime
ou no escadote

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Adequado para acessórios com encabadouro SDS-plus
 Com os respectivos acessórios também adequado para
ferramentas com encabadouro cilíndrico (sem percussão)
 Dispositivo de paragem da percussão
 Rotação reversível direita / esquerda
 Electrónica Variospeed (V)
 Mecanismo de percussão pneumático de elevada potência
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão,
com revestimento

FERRAMENTAS
SEM FIO

MARTELOS ROTATIVOS

BHE 20 IDR

BHE 20
Compact

Martelo rotativo
electrónico
BHE 20 IDR

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

Acessórios para BHE 20 Compact e BHE 20 IDR
N.º de
pedido

8 Nm

8 Nm

20 mm

20 mm

10 mm
20 mm
0 - 1.000 /min
450 W

10 mm
20 mm
0 - 1.000 /min
450 W

150 W
800 /min
4.900 /min
1,6 J
SDS-Plus
3,5 kg

150 W
800 /min
4.900 /min
1,6 J
SDS-Plus
2,1 kg

Bucha de
percussão para
acessórios com
encabadouro
SDS-plus,
dispositivo de
aspiração IDR,
punho Metabo
VibraTech (MVT),
mala em plástico

Bucha de
percussão para
acessórios com
encabadouro
SDS-plus, punho
Metabo VibraTech
(MVT), mala em
plástico

BHE 20 IDR
6.00403

BHE 20 Compact
6.00402

Dispositivo de aspiração IDR
 Adequado para o martelo rotativo BHE 20 Compact.
 Graças ao motor próprio no dispositivo de aspiração,
a potência de aspiração não depende da rotação do
martelo rotativo. Mesmo nos momentos de rotações
mais baixas, por exemplo durante o início das
perfurações, existe uma potência de aspiração total.
 Apenas para os trabalhos de perfuração com
as brocas de percussão em betão, pedra ou alvenaria.
Não utilizar nos trabalhos de demolição.
 Filtro plissado amovível para a limpeza; permitindo
tempo de vida longo
 Tempo de vida muito prolongado do filtro plissado
em caso da limpeza com ar comprimido
 Tampa de vedação do bocal de aspiração
e da vedação de formação substituível sem
ferramentas
Ø da broca: 4 - 16 mm
Comprimento máx. da broca: 160 mm
Consumo de potência nominal 110 W
Peso: 1400 g

6.30591

Filtro plissado IDR
Vedação de formação IDR (2x)
Bocal com tampa de vedação para IDR
Bocal com escova (IDR)
Tampas de vedação IDR (5x)

6.30606
6.30607
6.30608
6.30609
6.30610

BERBEQUINS

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

y

APARAFUSADORAS

Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Betão com brocas de
percussão
- Aço
- Madeira macia
Rotação em vazio
Consumo de potência
nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Número máx. de impactos
Energia máx. por golpe
Encabadouro
Peso sem cabo de
alimentação

Martelo rotativo
electrónico
BHE 20 Compact
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LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Vantagens especiais
 Aspiração integrada do pó
removível (dispositivo de
aspiração IDR) para
perfurações sem pó

MARTELOS

design award
winner 2007

MARTELOS ROTATIVOS
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Adequado para acessórios com encabadouro SDS-plus
 Com os respectivos acessórios também adequado para
acessórios com encabadouro cilíndrico (sem percussão)
 Dispositivo de paragem da percussão
 Rotação reversível direita / esquerda
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Mecanismo de percussão pneumático de elevada potência








Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
Caixa com formato ergonómico para trabalhar sem cansaço
Punho com revestimento em borracha
Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
Grelha de protecção da bobinagem Metabo
Escovas de carvão auto-stop

... com sistema Metabo CODE!,
a protecção inteligente contra roubo
bastando carregar num botão

CODE!

BHE 22

BHE 24

Martelo rotativo
electrónico
BHE 22
Vantagens especiais
Metabo CODE!: protecção electrónica contra roubos activada através
de chave CODE! (acessório)
 Sistema de mudança da bucha
"Quick" Metabo
 Electrónica Variospeed (V)
 Electrónica de onda plena VarioTacho-Constamatic (VTC)
 Protecção contra rearranque
involuntário
 Indicador de desgaste das
escovas de carvão

BHE 26

Martelo rotativo
electrónico
BHE 24

y



Características técnicas comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Betão com brocas de percussão
- Aço
- Madeira macia
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Número máx. de impactos
Energia máx. por golpe
Encabadouro
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Martelo rotativo
electrónico
BHE 26

y
y

y

y
y
y
y

11 Nm

11 Nm

16 Nm

22 mm
13 mm
30 mm
0 - 1.000 /min
660 W
370 W
750 /min
4.600 /min
1,8 J
SDS-Plus
2,4 kg

24 mm
13 mm
30 mm
0 - 1.000 /min
705 W
410 W
750 /min
4.600 /min
2,2 J
SDS-Plus
2,4 kg

26 mm
13 mm
40 mm
0 - 1.000 /min
750 W
430 W
1.000 /min
4.600 /min
2,3 J
SDS-Plus
2,6 kg

Bucha de percussão para
acessórios com encabadouro
SDS-plus, punho adicional,
limitador da profundidade de
perfuração, mala em plástico

Bucha de percussão para
acessórios com encabadouro
SDS-plus, punho adicional
revestido a borracha, limitador
da profundidade de perfuração,
mala em plástico

Bucha de percussão para
acessórios com encabadouro
SDS-plus, punho adicional,
limitador da profundidade de
perfuração, mala em plástico

BHE 22
6.00242

BHE 24
6.00243

BHE 26
6.00336

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Adequado para acessórios com encabadouro SDS-plus
 Com os respectivos acessórios também adequado para
acessórios com encabadouro cilíndrico (sem percussão)
 Dispositivo de paragem da percussão
 Dispositivo de paragem da rotação
 Rotação reversível direita / esquerda
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
 Sistema de mudança da bucha "Quick" Metabo
 Motor robusto Marathon da Metabo









Mecanismo de percussão pneumático de elevada potência
Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
Caixa com formato ergonómico para trabalhar sem cansaço
Punho com revestimento em borracha
Grelha de protecção da bobinagem Metabo
Escovas de carvão auto-stop
Protecção contra rearranque involuntário
Indicador de desgaste das escovas de carvão

KHE 28 Plus
NOVO

KHE 26

Martelo combinado
electrónico
KHE 26

y
y

16 Nm

20 Nm

26 mm

28 mm

65 mm
0 - 1.000 /min
800 W
450 W
1.000 /min
4.600 /min
2,3 J
43 mm
SDS-Plus
2,7 kg

68 mm
0 - 950 /min
1.010 W
600 W
950 /min
4.400 /min
3J
50 mm
SDS-Plus
2,9 kg

Bucha de percussão para acessórios
com encabadouro SDS-plus, punho
adicional, limitador de profundidade,
mala em plástico

Bucha de percussão para acessórios
com encabadouro SDS-plus, punho
adicional, limitador de profundidade,
mala em plástico

KHE 26
6.00337

KHE 28 Plus
6.00364

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Equipamento standard

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Características técnicas comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Betão com brocas de percussão
- Betão com coroas de fresar
- Betão com brocas de coroa
- Alvenaria com brocas de coroa
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Número máx. de impactos
Energia máx. por golpe
Diâmetro do colar de aperto
Encabadouro
Peso sem cabo de alimentação

y

BERBEQUINS

Vantagens especiais
Metabo CODE!: protecção electrónica contra roubos
activada através de chave CODE! (acessório)
 Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
 Metabo Embraiagem de segurança


Martelo combinado
electrónico
KHE 28 Plus

APARAFUSADORAS

CODE!

MARTELOS

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES



FERRAMENTAS
SEM FIO

MARTELOS COMBINADOS

Modelo
N.º de pedido
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MARTELOS COMBINADOS
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Adequado para acessórios com encabadouro SDS-plus
 Com os respectivos acessórios também adequado para acessórios
com encabadouro cilíndrico (sem percussão)
 Dispositivo de paragem da percussão
 Dispositivo de paragem da rotação
 Metabo CODE!: protecção electrónica contra roubos activada
através de chave CODE! (acessório)
 Rotação reversível direita / esquerda
 Sistema de mudança da bucha "Quick" Metabo
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Mecanismo de percussão pneumático de elevada potência
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Punho com revestimento em borracha
 Embraiagem de segurança
 Escovas de carvão auto-stop
 Indicador de desgaste das escovas de carvão

... com sistema
Metabo CODE!,
a protecção
inteligente
contra roubo
bastando
carregar num
botão

KHE 32

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Adequado para acessórios com encabadouro SDS-max
 Com os respectivos acessórios também adequado para
acessórios com encabadouro estriado de ranhuras múltiplas
ou rosca Ratio
 Metabo VibraTech (MVT): trabalhar com menos vibrações
protegendo as articulações graças ao sistema de
amortecimento integrado nos punhos
 Punho adicional aparafusável em 3 posições no corpo
da máquina
 Redução óptima da percussão em 30% para trabalhar
materiais mais macios
 Dispositivo de paragem da rotação
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
 Dispositivo electrónico de arranque suave para iniciar
a perfuração com precisão
 Mecanismo de percussão pneumático de elevada potência
 Caixa de velocidades em magnésio fundido sob pressão
 Embraiagem de segurança
 Interruptor bloqueável para o trabalho de demolição
confortável na utilização contínua
 Escopro regulável em 12 posições
 Escovas de carvão auto-stop
 Indicação de assistência técnica, por ex., em caso de
substituição das escovas de carvão e aviso luminoso
para tensão de rede


KHE 56

CODE!

Martelo combinado electrónico
KHE 56

Martelo combinado electrónico
KHE 32
Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Betão com brocas de percussão
- Betão com coroas de fresar
- Betão com brocas de coroa
- Alvenaria com brocas de coroa
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Número máx. de impactos
Energia máx. por golpe
Diâmetro do colar de aperto
Encabadouro
Peso sem cabo de alimentação

25 Nm
32 mm

80 mm
0 - 780 /min
900 W
480 W
780 /min
3.800 /min
3,5 J
50 mm
SDS-Plus
3,5 kg

Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Betão com brocas de percussão
- Betão com coroas de fresar
- Betão com brocas de coroa
- Alvenaria com brocas de coroa
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Número máx. de impactos
Energia máx. por golpe
Diâmetro do colar de aperto
Encabadouro
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Bucha de percussão para
acessórios com encabadouro
SDS-plus, punho adicional,
limitador de profundidade,
mala em plástico

KHE 32
6.00332

Modelo
N.º de pedido

90 Nm
45 mm
65 mm
100 mm
0 - 450 rpm
1300 W
650 W
2840 rpm
14 J
66 mm
SDS-max
6,7 kg
Punho adicional Metabo
VibraTech (MVT), limitador de
profundidade, lubrificante para
o encabadouro do acessório,
pano de limpeza, mala em
plástico

KHE 56
6.00340

MARTELOS COMBINADOS
FERRAMENTAS
SEM FIO

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Adequado para acessórios com encabadouro SDS-max
 Utilização flexível em qualquer posição de trabalho: os três
punhos de borracha permitem um manuseamento ideal
 Metabo VibraTech (MVT): trabalhar com menos vibrações
protegendo as articulações graças ao sistema de amortecimento
integrado nos punhos
 Punho adicional aparafusável em 3 posições no corpo da máquina
 Punho em forma de arco variável que pode ser rodado em 360°
e cujo ângulo é ajustável
 Construção elegante e comprida para uma posição de trabalho
vertical em caso de trabalhos no solo
 Dispositivo de paragem da rotação
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Dispositivo electrónico de arranque suave para iniciar a perfuração
com precisão
 Mecanismo de percussão pneumático de elevada potência
 Embraiagem de segurança
 Interruptor bloqueável para o trabalho de demolição confortável
na utilização contínua
 Escopro regulável em 16 posições
 Escovas de carvão auto-stop
 Indicador de desgaste das escovas de carvão

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES



KHE 76

KHE 96

Martelo combinado
electrónico KHE 76

80 mm
150 mm
300 /min
1.500 W
750 W
2.735 /min
16 J
66 mm
SDS-Max
8,4 kg

Equipamento standard
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

Punho adicional Metabo
VibraTech (MVT),
lubrificante para o
encabadouro do acessório,
pano de limpeza, mala
em plástico
KHE 76
6.00341

Modelo
N.º de pedido

BERBEQUINS

50 mm

Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Betão com brocas de percussão
- Betão com coroas de fresar
- Betão com brocas de coroa
- Alvenaria com brocas de coroa
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Número máx. de impactos
Energia máx. por golpe
Diâmetro do colar de aperto
Encabadouro
Peso sem cabo de alimentação

120 Nm
50 mm
80 mm
150 mm
125 - 250 /min
1.700 W
850 W

APARAFUSADORAS

100 Nm

Martelo combinado electrónico
KHE 96

1.950 /min
27 J
73 mm
SDS-Max
11,8 kg
Punho adicional Metabo VibraTech
(MVT), limitador da profundidade
de perfuração, lubrificante para
o encabadouro do acessório,
pano de limpeza, mala em plástico

KHE 96
6.00596
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LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Betão com brocas de
percussão
- Betão com coroas de fresar
- Betão com brocas de coroa
- Alvenaria com brocas de coroa
Rotação em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotação com carga nominal
Número máx. de impactos
Energia máx. por golpe
Diâmetro do colar de aperto
Encabadouro
Peso sem cabo de alimentação

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

MARTELOS

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Adequado para acessórios com encabadouro
SDS-max
 Amortecedor de vibrações Metabo VibraTech (MVT):
uma massa de compensação apoiada sobre molas
reduz a vibração em mais de 30%
 Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento
integrado nos punhos
 Punho adicional aparafusável em 3 posições
no corpo da máquina
 Redução óptima da percussão em 30% para trabalhar
materiais mais macios
 Dispositivo de paragem da rotação
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic
(VTC)
 Dispositivo electrónico de arranque suave para
iniciar a perfuração com precisão
 Embraiagem de segurança
 Interruptor bloqueável para o trabalho de demolição
confortável na utilização contínua
 Escopro regulável em 12 posições
 Escovas de carvão auto-stop
 Indicação de assistência técnica, por ex., em caso
de substituição das escovas de carvão e aviso
luminoso para tensão de rede

MARTELOS DE DEMOLIÇÃO
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Adequado para acessórios com encabadouro SDS-max
 Metabo VibraTech (MVT): trabalhar com menos vibrações
protegendo as articulações graças ao sistema de
amortecimento integrado nos punhos
 Punho adicional aparafusável em 3 posições no corpo
da máquina
 Punho em forma de arco variável que pode ser rodado
em 360° e cujo ângulo é ajustável








Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
Dispositivo electrónico de arranque suave
Mecanismo de percussão pneumático de elevada potência
Interruptor bloqueável para o trabalho de demolição
confortável na utilização contínua
Escovas de carvão auto-stop

MHE 56

MHE 96

Martelo de demolição electrónico
MHE 56
Vantagens especiais
Utilização flexível em qualquer posição
de trabalho: os três punhos de borracha
permitem um manuseamento ideal
 Construção elegante e comprida para
uma posição de trabalho vertical em caso
de trabalhos no solo.
 Redução óptima da percussão em 30% para
trabalhar materiais mais macios
 Regulador para pré-selecção do número
de impactos
 Caixa de velocidades em alumínio fundido
sob pressão
 Caixa de velocidades em magnésio fundido
sob pressão
 Escopro regulável em 12 posições
 Escopro regulável em 16 posições
 Indicador de desgaste das escovas de carvão
 Indicação de assistência técnica, por ex., em
caso de substituição das escovas de carvão
e aviso luminoso para tensão de rede

y



Características técnicas comparáveis
Consumo de potência nominal
Potência útil
Número máx. de impactos
Energia máx. por golpe
Encabadouro
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Martelo de demolição electrónico
MHE 96

y

y
y
y
y
y
y
y
y

1.300 W
650 W
2.840 /min
14 J
SDS-Max
6,3 kg

1.600 W
800 W
1.950 /min
27 J
SDS-Max
11 kg

Punho em forma de arco, lubrificante para o
encabadouro do acessório, pano de limpeza,
mala em plástico

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT),
punho em forma de arco, lubrificante para o
encabadouro do acessório, pano de limpeza,
mala em plástico

MHE 56
6.00366

MHE 96
6.00396

Bucha de percussão com adaptador
N.º de
pedido
Bucha de percussão SDS-plus
Para acessórios com encabadouro
SDS-plus (UHE 22, UHE 28 Multi,
BHE 24, BHE 26, KHE 26 Contact,
KHE 28)

6.31920

Bucha de percussão SDS-plus
Para acessórios com encabadouro
SDS-plus (para KHE 32)

6.31922

Bucha de percussão SDS-plus
Para acessórios com encabadouro
SDS-plus (para UHE 28 Plus,
KHE 28 Plus)

6.31931



6.31800
Massa especial para o encabadouro
do acessório
 Para encabadouros de brocas de
percussão, escopros, adaptadores,...;
reduz o coeficiente de atrito e de
desgaste; biodegradável
 Elevada resistência ao envelhecimento,
ao calor e elevadas propriedades
anticorrosivas





Acessórios para a aspiração do pó
Para todas as máquinas com diâmetro do colar de aperto de 43 mm

Bucha de aperto rápido
Para acessórios com encabadouro
cilíndrico (para UHE 28 Plus,
KHE 28 Plus)
Amplitude de aperto
da bucha: 1,5 - 13 mm

6.31930

Bucha de aperto rápido
Para acessórios com encabadouro
cilíndrico (para KHE 32)
Amplitude de aperto
da bucha: 1 - 13 mm

6.31923

Dispositivo de
aspiração
Para trabalhar com
brocas de 4-20 mm
de diâmetro; com
limitador de
profundidade; para
fixar o dispositivo de
aspiração no colar de
aperto das máquinas
é necessário o punho
6.31594

6.31591

Punho para
dispositivos de
aspiração
Para fixar os
dispositivos de
aspiração no colar
de aperto das
máquinas

6.31594

Mangueira de
aspiração
Peça de ligação com
Ø interior de 30 mm
e peça de ligação com
Ø exterior de 35 mm

6.31592

Adaptador 35/58 mm

6.30316

Peça de ligação

6.31593

MARTELOS

6.31921

6.31590

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Bucha de aperto rápido
Para acessórios com encabadouro
cilíndrico (para UHE 22,
UHE 28 Multi, BHE 24, BHE 26,
KHE 26 Contact, KHE 28)
Amplitude de aperto
da bucha: 1,5 - 13 mm

Dispositivo de
aspiração
Para trabalhar com
brocas de 4-20 mm
de diâmetro; com
limitador de
profundidade; para
fixar o dispositivo de
aspiração no colar de
aperto das máquinas
é necessário o punho
6.31594

Acessórios
N.º de
pedido
Chave Code!
Para proteger as máquinas
Metabo (equipadas com CODE!)
contra utilização indevida
 Todo o parque de máquinas Metabo
(equipado com CODE!) pode ser
protegido com uma única
chave CODE!

6.23127

Óculos de protecção integral
 Óculos de protecção integral
de uso muito confortável. Também
adequados para quem usa óculos.
Protecção UV 2-1,2, revestimento
externo anti-riscos e revestimento
interno anti-embaciamento.

6.31071

Punho adicional VibraTech (MVT)
da Metabo
 Adequado para UHE 28 Plus/
KHE 28 Plus

6.31595



| 73

BERBEQUINS

6.31924

APARAFUSADORAS

Bucha de cremalheira
Para acessórios com encabadouro
cilíndrico (para UHE 22,
UHE 28 Multi, BHE 24, BHE 26,
KHE 26 Contact, KHE 28)
Amplitude de aperto
da bucha: 1 - 13 mm

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Buchas com adaptadores

LIXADEIRAS
PARA METAL

N.º de
pedido

NOVO

NOVO

REBARBADORAS
ANGULARES

N.º de
pedido

Buchas substituíveis para martelos rotativos

FERRAMENTAS
SEM FIO

ACESSÓRIOS PARA MARTELOS

BERBEQUINS DE PERCUSSÃO
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BERBEQUINS DE PERCUSSÃO

AO SEU LADO EM TODAS AS
SITUAÇÕES PARA LHE DAR
CONFIANÇA: UM BERBEQUIM
DE PERCUSSÃO DA METABO.
A Metabo foi a primeira marca, a nível mundial, a lançar-se na produção
em série de um berbequim de percussão. Este berbequim de percussão foi
o grande responsável pelo nosso nome como fabricante líder de mercado
na venda de berbequins de percussão robustos, duradouros e tecnicamente
exigentes. Hoje tal como ontem, continuamos a produzi-los incorporando
os mais recentes avanços no domínio da tecnologia e da ergonomia.
O manuseamento, a utilização e a segurança são outros aspectos onde estão
bem patentes os mais avançados progressos tecnológicos. E, por isso, um
berbequim de percussão Metabo continua a pertencer ao equipamento básico
de qualquer oﬁcina: Metabo. Work. Don’t play.
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BERBEQUINS DE PERCUSSÃO
INDISPENSÁVEIS EM QUALQUER OFICINA.
Não há nada que não consigam fazer. Furar tijolo, pedra

argamassa, lixar ou polir, lixar metal ou remover

ou betão com percussão: é canja! Furar madeira, aço,

ferrugem, etc., etc., etc. Se há máquina capaz de fazer

alumínio ou mesmo vidro sem percussão: tudo é

tudo, essa máquina é um berbequim de percussão da

possível! Aparafusar e desaparafusar, mexer tinta ou

Metabo.

por ex., o SBE 1010 Plus

Embraiagem
de segurança
S-automatic Metabo
Para limitar o binário
de retorno abrupto
que ocorre quando
o acessório fica preso.

Regulação contínua
das rotações
Para regular facilmente
as rotações ideais.

Punho revestido a borracha
Para trabalhar com menos
cansaço.

Árvore porta-brocas com
sextavado interior
A ponta de aparafusar pode
ser colocada directamente
no porta-brocas.

Bucha de aperto rápido Metabo
Substituição simples e rápida
da ferramenta sem chave.

Motor Marathon com
grelha de protecção da
bobinagem
A sua protecção especial
da bobinagem e o
revestimento em resina
epoxi da indutora e a
grelha de protecção da
bobinagem Metabo
tornam-no especialmente
insensível à acção
abrasiva das poeiras.

Perfurar de maneira inteligente
com a Metabo "Contact"
Assim que a ponta da broca
tocar num material condutor
ou ligado à terra, a máquina
pára de imediato
(apenas no SBE 850 Contact).
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Protegido contra roubo através
do sistema Metabo CODE!
O sistema de segurança
electrónico protege contra
roubo e utilização não permitida
(só no SBE 1010 Plus).

Caixa de engrenagens em
alumínio fundido sob pressão
Prolonga o tempo de vida da
ferramenta. A máquina é mais
robusta e dissipa com maior
rapidez o calor gerado.

Tecnologia "Impuls" da Metabo
As cabeças dos parafusos fixas
ou danificadas já não constituem
problema. Início perfeito das
perfurações em superfícies
lisas (só no SBE 610 Impuls
e no SBE 850 Impuls).

Mecanismo de percussão
optimizado
Adaptado de forma perfeita
ao potente motor Marathon
com um total de até
62000 percussões por minuto.

Perfurações com percussão em betão/pedra Ø mm
4
5
6
8
10
12
13
16

Perfurações em
18

Metal

20

Madeira

Tipo e potência

Página

máx. Ø mm

Berbequins de percussão sem fio

NOVO

13

30

SB 14.4 LT Impuls
14,4 Volt

18

NOVO

13

30

SB 18 LT Impuls
18 Volt

18

NOVO

13

45

SB 14.4 LTX Impuls
14,4 Volt

19

NOVO

13

50

SB 18 LTX Impuls
18 Volt

19

10

20

SB 561
560 Watt

78

10

20

SBE 561
560 Watt

78

10

20

SBE 610
610 Watt

78

10

20

SBE 610 Impuls
610 Watt

78

13

30

SB 660
660 Watt

79

13

30

SBE 660
660 Watt

79

13

40

SBE 705
705 Watt

79

13

40

SBE 750
750 Watt

80

13

40

SBE 850 Impuls
850 Watt

80

13

40

SBE 850 Contact
850 Watt

81

16

40

SBE 1010 Plus
1.010 Watt

81

LIXADEIRAS
PARA METAL

Qual a aplicação? Qual o berbequim de percussão?

REBARBADORAS
ANGULARES

FERRAMENTAS
SEM FIO

BERBEQUINS DE PERCUSSÃO

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

APARAFUSADORAS

BERBEQUINS

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

MARTELOS

Berbequins de percussão

Nos diâmetros maiores deverá utilizar um martelo multifunções, rotativo ou combinado da Metabo: ver página 66-71

âmbito óptimo
âmbito possível
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BERBEQUINS DE PERCUSSÃO
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Motor duradouro
 Árvore porta-brocas com sextavado interior
para pontas de aparafusar
 Trabalho menos cansativo devido ao peso reduzido
 Caixa com formato ergonómico para um manuseamento
óptimo
 Escovas de carvão auto-stop


SB 561

SBE 561

SBE 610

SBE 610 Impuls

Berbequim de percussão Berbequim de percussão Berbequim de percussão Berbequim de percussão
electrónico de 610 Watt
eléctrico de 610 Watt
eléctrico de 560 Watt
de 560 Watt
SBE 610 Impuls
SBE 610
SBE 561
SB 561
Vantagens especiais
Modo "Impuls" adicional
 Electrónica Variospeed (V)
 Regulador para pré-selecção das
rotações
 Caixa de engrenagens em alumínio
fundido sob pressão
 Condução do ar de saída da máquina
que não perturba o utilizador em
qualquer posição de trabalho
 Rotação reversível direita/esquerda
 Punho com revestimento em borracha

y
y

y
y
y

y

y

y

y



Características técnicas comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Betão
- Aço
- Madeira macia
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
N.° máx. de impactos
Diâmetro do colar de aperto
Rosca da árvore porta-brocas
Amplitude de aperto da bucha
Árvore porta-brocas com sextavado
interior
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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y
y

y
y

y

y

y
y

5 Nm

5 Nm

5 Nm

5 Nm

12 mm
10 mm
20 mm
2.800 /min
560 W
320 W
1.700 /min
50.000 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm

12 mm
10 mm
20 mm
0 - 2.800 /min
560 W
320 W
1.700 /min
50.000 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
1/4" (6,35 mm)

12 mm
10 mm
20 mm
0 - 3.100 /min
610 W
360 W
1.900 /min
62.000 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
1/4" (6,35 mm)

12 mm
10 mm
20 mm
0 - 3.100 /min
610 W
360 W
1.900 /min
62.000 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
1/4" (6,35 mm)

1,7 kg

1,7 kg

1,7 kg

1,7 kg

Bucha de cremalheira,
chave da bucha, punho
adicional, limitador da
profundidade de
perfuração

Bucha de aperto rápido
Futuro Plus, punho
adicional, limitador da
profundidade de
perfuração, mala em
plástico

Bucha de aperto rápido
Futuro Plus, punho
adicional, limitador da
profundidade de
perfuração, mala em
plástico

Bucha de aperto rápido
Futuro Plus, punho
adicional, limitador da
profundidade de
perfuração, mala em
plástico

SB 561
6.01159.00

SBE 561
6.01160.50

SBE 610
6.06101.50

SBE 610 Impuls
6.06102.50

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Refrigeração óptima da máquina através de ventilador
axial/radial
 Engrenagem de duas velocidades
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Embraiagem de segurança S-automatic Metabo






Grelha de protecção da bobinagem Metabo
Árvore porta-brocas com sextavado interior para pontas
de aparafusar
Caixa com formato ergonómico para um manuseamento
óptimo
Escovas de carvão auto-stop

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES



FERRAMENTAS
SEM FIO

BERBEQUINS DE PERCUSSÃO

SBE 705

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

y
y

y

y

y
y
y
y

y

16 Nm/6 Nm

16 Nm/6 Nm

16 Nm/6 Nm

16 mm
13 mm/8 mm
30 mm/20 mm
1.000/3.000 /min
660 W
380 W
610/1.850 /min
57.000 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
1/4" (6,35 mm)

16 mm
13 mm/8 mm
30 mm/20 mm
0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
660 W
380 W
610/1.850 /min
57.000 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1 - 13 mm
1/4" (6,35 mm)

20 mm
13 mm/8 mm
40 mm/25 mm
0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
705 W
410 W
560/1.700 /min
57.000 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
1/4" (6,35 mm)

2,1 kg

2,1 kg

2,3 kg

Bucha de cremalheira, chave da
bucha, punho adicional, limitador
da profundidade de perfuração,
mala em plástico

Bucha de aperto rápido Futuro Top,
punho adicional, limitador da
profundidade de perfuração, mala
em plástico

Bucha de aperto rápido Futuro
Plus, punho adicional, limitador
da profundidade de perfuração,
mala em plástico

SB 660
6.00660.50

SBE 660
6.00661.50

SBE 705
6.00709.50

BERBEQUINS

Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Betão
- Aço
- Madeira macia
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
N.° máx. de impactos
Diâmetro do colar de aperto
Rosca da árvore porta-brocas
Amplitude de aperto da bucha
Árvore porta-brocas com
sextavado interior
Peso sem cabo de alimentação

y
y

APARAFUSADORAS

Vantagens especiais
Electrónica Variospeed (V)
 Regulador para pré-selecção
das rotações
 Rotação reversível direita/
esquerda
 Bucha de cremalheira robusta
da Metabo
 Bucha de aperto rápido Futuro Plus
 Bucha de aperto rápido Futuro Top
 Punho com revestimento em
borracha


BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Berbequim de percussão electrónico Berbequim de percussão eléctrico
Berbequim de percussão
de duas velocidades de 705 Watt
de duas velocidades de 660 Watt
de duas velocidades de 660 Watt
SBE 705
SBE 660
SB 660

MARTELOS

SBE 660
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LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

SB 660

BERBEQUINS DE PERCUSSÃO
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Refrigeração óptima da máquina através de ventilador
axial/radial
 Engrenagem de duas velocidades
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
 Grelha de protecção da bobinagem Metabo







Rotação reversível direita / esquerda
Árvore porta-brocas com sextavado interior para pontas
de aparafusar
Caixa com formato ergonómico para um manuseamento
óptimo
Punho com revestimento em borracha
Escovas de carvão auto-stop

SBE 750

SBE 850 Impuls

Berbequim de percussão
eléctrico de duas velocidades
de 750 Watt
SBE 750
Vantagens especiais
Modo "Impuls" adicional
 Electrónica Variospeed (V)
 Sistema electrónico de onda plena
Vario-Constamatic (VC)
 Regulador para ajuste do binário
 Bucha de aperto rápido

y



Características técnicas comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Betão
- Aço
- Madeira macia
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
N.° máx. de impactos
Diâmetro do colar de aperto
Rosca da árvore porta-brocas
Amplitude de aperto da bucha
Árvore porta-brocas com sextavado interior
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido Máquina com
– Bucha de aperto rápido Futuro Plus
– bucha de aperto rápido Futuro Top
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Berbequim de percussão
electrónico de duas velocidades
de 850 Watt
SBE 850 Impuls

y
y

y

y
y

18 Nm/6 Nm

22 Nm/9 Nm

20 mm
13 mm/8 mm
40 mm/25 mm
0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
750 W
440 W
530/1.600 /min
57.000 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1 - 13 mm
1/4" (6,35 mm)
2,3 kg

20 mm
13 mm/8 mm
40 mm/25 mm
0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
850 W
480 W
760/2.300 /min
57.000 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
1/4" (6,35 mm)
2,4 kg

Bucha de aperto rápido, punho adicional
revestido a borracha, limitador da
profundidade de perfuração, mala em plástico

Bucha de aperto rápido, punho adicional,
limitador da profundidade de perfuração,
mala em plástico

SBE 750

SBE 850 Impuls

–
6.00760.50

6.00849.50
6.00849.51

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Refrigeração óptima da máquina através de ventilador
axial/radial
 Engrenagem de duas velocidades
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
 Grelha de protecção da bobinagem Metabo
 Rotação reversível direita / esquerda





Árvore porta-brocas com sextavado interior
para pontas de aparafusar
Caixa com formato ergonómico para um manuseamento
óptimo
Punho com revestimento em borracha
Escovas de carvão auto-stop

REBARBADORAS
ANGULARES



FERRAMENTAS
SEM FIO

BERBEQUINS DE PERCUSSÃO

LIXADEIRAS
PARA METAL

... com sistema Metabo CODE!,
a protecção inteligente contra
roubo bastando carregar num botão

SBE 850
Contact

SBE 1010 Plus

Berbequim de percussão
electrónico de duas velocidades
de 850 Watt
SBE 850 Contact

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido Máquina com
– Bucha de aperto rápido Futuro Plus
– bucha de aperto rápido Futuro Top

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

y
y

y
y
y
y
y
y

22 Nm/9 Nm

28 Nm/10 Nm

20 mm
13 mm/8 mm
40 mm/25 mm
0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
850 W
480 W
760/2.300 /min
57.000 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
1/4" (6,35 mm)
2,4 kg

20 mm
16 mm/8 mm
40 mm/25 mm
0 - 900 / 0 - 2.600 /min
1.010 W
610 W
900/2.600 /min
50.000 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1 - 13 mm
1/4" (6,35 mm)
2,4 kg

Bucha de aperto rápido, punho adicional,
limitador da profundidade de perfuração,
mala em plástico

Bucha de aperto rápido, punho adicional
comprido, limitador da profundidade de
perfuração, mala em plástico

SBE 850 Contact

SBE 1010 Plus

6.00860.50
6.00860.51

6.01008.51
6.01108.50

BERBEQUINS

y

APARAFUSADORAS

Características técnicas comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Betão
- Aço
- Madeira macia
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
N.° máx. de impactos
Diâmetro do colar de aperto
Rosca da árvore porta-brocas
Amplitude de aperto da bucha
Árvore porta-brocas com sextavado interior
Peso sem cabo de alimentação

Berbequim de percussão
electrónico de duas velocidades
de 1010 Watt
SBE 1010 Plus
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LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Vantagens especiais
Tecnologia "Contact" da Metabo
 Sistema Metabo CODE!: protecção electrónica
contra roubo activada através de chave
CODE! (acessório)
 Sistema electrónico de onda plena
Vario-Constamatic (VC)
 Sistema electrónico de onda plena
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
 Bucha de aperto rápido
 Protecção contra sobrecarga
 Protecção contra rearranque involuntário
 Indicador de desgaste das escovas de carvão


MARTELOS

CODE!

BERBEQUINS
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BERBEQUINS

JUNTAMENTE CONSIGO
FAZ O FURO PERFEITO:
UM BERBEQUIM DA METABO.
Os nossos berbequins têm já uma longa tradição. Aﬁnal de contas, é a um deles,
ao berbequim para metal ("METAllBOhrdreher" em alemão), que a Metabo deve
o seu nome. Desde 1924, que não cessamos de estabelecer novos padrões no
tocante à perfuração. Não importa qual a utilização: os nossos padrões de
qualidade extremamente exigentes são o garante de máquinas perfeitas para
obter sempre furos igualmente perfeitos. Metabo. Work. Don’t play.
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BERBEQUINS
ENTRE ESPECIALISTAS.
Cada material necessita de uma velocidade de corte

existe sempre uma máquina que é a mais adequada.

específica para o seu processamento ideal. O binário, as

Mas, qualquer que seja o caso específico, com Metabo

rotações e a broca ideal são decisivos para atingir esse

terá sempre o berbequim certo na sua mão.

objectivo. É por isso que, para cada aplicação específica,

Embraiagem de
segurança S-automatic
Metabo
Para limitar o binário
de retorno abrupto
que ocorre quando
o acessório fica preso.

Regulação contínua
das rotações
Para regular
facilmente as
rotações ideais.

Possibilidades de utilização especiais
Os berbequins Metabo podem ser
utilizados sem problemas mesmo nos
trabalhos em locais de difícil acesso.
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Motor Marathon com
grelha de protecção
da bobinagem
A sua protecção especial
da bobinagem e o
revestimento em resina
epóxida sobre a bobina
excitadora e a grelha de
protecção da bobinagem
Metabo tornam-no
especialmente insensível
à acção abrasiva das
poeiras.

Árvore porta-brocas
com sextavado interior
A ponta de aparafusar
pode ser colocada
directamente no
porta-brocas.

Bucha de aperto rápido Metabo
Substituição simples e rápida
da ferramenta sem chave.

Caixa de engrenagens em alumínio
fundido sob pressão
Prolonga o tempo de vida da ferramenta.
A máquina é mais robusta e dissipa
com maior rapidez o calor gerado.

Áreas de utilização especiais
Os berbequins com um binário elevado
podem ser utilizados para além da função
de perfuração para misturar materiais
espessos, como gesso, massa para juntas,
estuque de acabamento ou cola para azulejos.

Design ergonómico
A adaptação optimizada do design ao
utilizador permite um trabalho seguro,
confortável e menos cansativo.

FERRAMENTAS
SEM FIO

BERBEQUINS

Madeira – diâmetro pequeno
Montagem de carroçarias
Aço e ferro fundido
Chapas, montagem de armários de distribuição

86

BE 4010
400 Watt

86

B 561
560 Watt

86

Aplicação fácil de parafusos

BE 561
560 Watt

86

Perfurações em instalações de aço inox
(montagem de bancadas)
Perfurações com brocas helicoidais e brocas tipo
Forstner

Trabalhos de aparafusar
Misturar tintas para pintores
Misturar materiais espessos

BE 622 S-R+L
620 Watt

87

Aço (montagem de máquinas, andaimes, serralharia)
Madeira (carpinteiros, marceneiros, decoradores de
interiores)
Cerâmica, azulejos (canalizadores, latoeiros)
Aplicação no suporte para berbequins
Aplicações de assistência técnica e montagem

Aplicações para parafusos
Misturar tintas

BE 710
710 Watt

87

Aplicações para parafusos
Misturar tintas
Utilização como máquina de accionamento

BE 1020
1.020 Watt

87

Aço – diâmetro grande
Madeira – diâmetro extremamente grande

Misturar tintas
Misturar materiais espessos

BDE 1100
1.100 Watt

88

WBE 700
705 Watt

88

Misturar materiais espessos: gesso, massa para
juntas, cola para azulejos, massa para juntas,
argamassa, estuque de acabamento (pintores,
estucadores, pedreiros)

RWE 1100
1.100 Watt

91

Parafusos (parafusos compridos e com grande
diâmetro do furo, por -ex. buchas para aros e
fachadas)
Misturar materiais espessos

B 32/3
1.800 Watt

92

MAG 32
1000 Watt

93

NOVO

MAG 50
1200 Watt

93

NOVO

Montagem de cozinhas
Montagem de máquinas
Trabalhos de montagem (carpinteiros, serralheiros,
técnicos de montagem)

Aço – diâmetro grande
Madeira – diâmetro grande
Brocas para cofragem

Furar em aço com brocas maciças/craneanas
Furação móvel no estaleiro (construção metálica,
engenharia mecânica)
Furar em aço com brocas maciças/craneanas
Versatilidade de utilização na oficina e no estaleiro
(construção metálica, engenharia mecânica)
Roscamento, alargamento de furo e escareamento

MARTELOS

Madeira – diâmetro pequeno
Montagem de carroçarias
Aço e ferro fundido
Chapas, montagem de armários de distribuição

LIXADEIRAS
PARA METAL

Aplicação fácil de parafusos

BE 4006
400 Watt
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BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Madeira – diâmetro pequeno
Montagem de carroçarias
Aço e ferro fundido
Perfis, tubos, chapas em inox

Página

BERBEQUINS

Furos prévios para rebites, alumínio e chapas finas,
furos prévios em madeira, montagem de cozinhas,
furos para pregos nos frisos

Tipo e potência

APARAFUSADORAS

Aparafusar, misturar

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Perfurar

REBARBADORAS
ANGULARES

Qual o berbequim ideal para cada aplicação?

BERBEQUINS
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Máquina compacta e leve com revestimento resistente
para a utilização contínua
 Máquina de bancada pequena e prática
 Caixa ergonómica com grande interruptor de accionamento
 Condução do ar de saída da máquina que não perturba
o utilizador em qualquer posição de trabalho
 Electrónica Variospeed (V)
 Motor duradouro
 Rotação reversível direita / esquerda
 Bucha de aperto rápido Futuro Plus
 Árvore porta-brocas com sextavado interior para pontas
de aparafusar


BE 4006

BE 4010

Berbequim
electrónico
de 400 Watt
BE 4006

Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Aço
- Madeira macia
Rotações em vazio
Consumo de potência
nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Diâmetro do colar de aperto
Rosca da árvore porta-brocas
Amplitude de aperto da
bucha
Árvore porta-brocas com
sextavado interior
Peso sem cabo de
alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Máquina de bancada pequena e prática
 Cárter robusto bi-partido
 Caixa ergonómica com grande interruptor
de accionamento
 Motor duradouro
 Escovas de carvão auto-stop
 Punho com revestimento em borracha

B 561

Berbequim
electrónico
de 400 Watt
BE 4010

Berbequim
de 560 watts
B 561

Vantagens especiais
Electrónica Variospeed (V)
 Regulador para préselecção das rotações
 Rotação reversível direita/
esquerda
 Árvore porta-brocas com
sextavado interior para
pontas de aparafusar

6 Nm

8 Nm

6 mm
12 mm
0 - 4.000 /min
400 W

10 mm
20 mm
0 - 2.850 /min
400 W

220 W
2.400 /min

220 W
1.800 /min

1/2 " - 20 UNF
1 - 10 mm

1/2 " - 20 UNF
1 - 10 mm

1/4" (6,35 mm)

1/4" (6,35 mm)

1,2 kg

1,2 kg

Bucha de aperto
Bucha de aperto
rápido Futuro Plus rápido Futuro Plus

BE 4006
6.00554

BE 4010
6.00555

Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Aço
- Madeira macia
Rotações em vazio
Consumo de potência
nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Diâmetro do colar de aperto
Rosca da árvore porta-brocas
Amplitude de aperto da
bucha
Árvore porta-brocas com
sextavado interior
Peso sem cabo de
alimentação

Modelo
N.º de pedido Máquina com

Berbequim
electrónico
de 560 watts
BE 561

y
y



– Bucha de aperto rápido Futuro Plus
– Bucha metálica de aperto rápido
Futuro Plus
– Bucha de cremalheira e chave da bucha
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BE 561

y
y

5 Nm

5 Nm

10 mm
20 mm
2.800 /min
560 W

10 mm
20 mm
0 - 2.800 /min
560 W

320 W
1.700 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1 - 10 mm

320 W
1.700 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1 - 10 mm
1/4" (6,35 mm)

1,7 kg

1,7 kg

B 561

BE 561

–

6.01162.82

–

6.01162.93

6.01161

6.01162.00

BERBEQUINS
FERRAMENTAS
SEM FIO

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Refrigeração óptima da máquina através de ventilador
axial/radial
 Caixa ergonómica com grande interruptor
de accionamento
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Engrenagem de duas velocidades
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
 Grelha de protecção da bobinagem Metabo
 Rotação reversível direita / esquerda
 Árvore porta-brocas com sextavado interior para
pontas de aparafusar
 Escovas de carvão auto-stop


BE 710

16 mm
40 mm
0 - 550 /min
620 W
360 W
330 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
1/4" (6,35 mm)
2,1 kg
Bucha de cremalheira, chave
da bucha, punho adicional
comprido

Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Aço
- Madeira macia
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Diâmetro do colar de aperto
Rosca da árvore porta-brocas
Amplitude de aperto da bucha
Árvore porta-brocas com
sextavado interior
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

B E 622 S- R+L
6.00626

Modelo
N.º de pedido Máquina com
– Bucha de aperto rápido Futuro Plus
– Bucha de cremalheira e chave da
bucha

y
y

y
y
y
y

16 Nm/6 Nm

28 Nm/10 Nm

13 mm/8 mm
40 mm/25 mm
0 - 1.000 /
0 - 3.000 /min
710 W
420 W
560/1.700 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
1/4"
(6,35 mm)
2,2 kg

16 mm/8 mm
40 mm/25 mm
0 - 900 /
0 - 2.600 /min
1.020 W
620 W
900/2.600 /min
43 mm
1/2 " - 20 UNF
1,5 - 13 mm
1/4"
(6,35 mm)
2,3 kg

Punho adicional Punho adicional
comprido
BE 710

BE 1020

6.00830.91

6.00831.18

6.00830.00

6.00831.00
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BERBEQUINS

35 Nm

APARAFUSADORAS

Equipamento standard

Vantagens especiais
Electrónica Variospeed (V)
 Sistema electrónico de
onda plena Vario-TachoConstamatic (VTC)
 Binário elevado
 Protecção contra sobrecarga
 Protecção contra
rearranque involuntário
 Indicador de desgaste das
escovas de carvão


BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Berbequim
Berbequim
electrónico de electrónico de
duas veloduas velocidades de 710 cidades de 1020
watts BE 710 watts BE 1020

Berbequim
electrónico
de 620 Watt
B E 622 S- R+L

Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Aço
- Madeira macia
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Diâmetro do colar de aperto
Rosca da árvore porta-brocas
Amplitude de aperto da bucha
Árvore porta-brocas com
sextavado interior
Peso sem cabo de alimentação

BE 1020

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

B E 622 S- R+L

MARTELOS

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Electrónica Variospeed (V)
 Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
 Rotação reversível direita / esquerda
 Bucha de cremalheira
 Árvore porta-brocas com sextavado interior para pontas
de aparafusar
 Adequado para furar com brocas de grandes diâmetros
(p.ex. brocas para cofragens) e para misturar materiais
espessos
 Binário elevado
 Punho longo adicional para trabalhar com o binário elevado
 Escovas de carvão auto-stop


BERBEQUINS
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Electrónica Variospeed (V)
 Engrenagem de duas velocidades
 Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
 Rotação reversível direita / esquerda
 Bucha de cremalheira
 Adequado para furar com brocas de grandes diâmetros
(p.ex. brocas para cofragens) e para misturar materiais
espessos
 Binário elevado
 Utilização fácil e segura devido ao punho tipo pá
 Escovas de carvão auto-stop


CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Electrónico de onda plena Vario-Constamatic (VC)
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Bucha de cremalheira
 Especialmente adequado para trabalhar em locais
de difícil acesso
 Escovas de carvão auto-stop


BDE 1100

WBE 700

Berbequim electrónico
de duas velocidades
de 1100 watts
BDE 1100
Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Aço
- Madeira macia
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Diâmetro do colar de aperto
Rosca da árvore porta-brocas
Amplitude de aperto da bucha
Peso sem cabo de alimentação

55 Nm/22 Nm
16 mm/10 mm
40 mm/25 mm
0 - 640 / 0 - 1.200 /min
1.100 W
620 W
430/800 /min
43 mm
5/8 " - 16 UN
3 - 16 mm
3,8 kg

Berbequim angular
electrónico
de 705 Watt
WBE 700
Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Aço
- Madeira macia
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Rosca da árvore porta-brocas
Amplitude de aperto da bucha
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

88 |

Bucha de cremalheira, chave
da bucha, punho adicional
comprido, limitador da
profundidade de perfuração

BDE 1100
6.00806

Modelo
N.º de pedido

8 Nm
10 mm
25 mm
850 - 2.050 /min
705 W
430 W
1.500 /min
1/2 " - 20 UNF
1 - 10 mm
1,8 kg
Bucha de cremalheira, chave
da bucha, punho lateral

WBE 700
6.00512

Dispositivo para furar e aparafusar
em ângulo
 Facilita o aparafusamento e a
perfuração em locais de difícil acesso
 Veio com sextavado interior para
pontas de aparafusar; bucha
de aperto para pontas
 Adequado para rotação à direita
e à esquerda
 Acoplamento rápido Metabo
 Relação de transmissão 1:1
Abertura de recepção: 43 mm
Rosca do veio: 1/2" - 20 UNF
Veio com sextavado interior:
1/4" (6,35 mm)
Peso: 0,5 kg

6.31078

Bomba - dispositivo BPV 03
Auto-aspirante
 Adequadas para máquinas com
rotações até 3400 rpm
 Acoplamento rápido Metabo
Débito máx.: 3000 l/h
Altura de aspiração máx.: 4 m
Altura máx. distribuição: 20 m
Abertura de recepção: 43 mm
Bocal de ligação para mangueira: R 3/4"
Peso: 0,6 kg

6.27640

Porca sextavada
Com rosca fêmea 1/2"-20 UNF;
para accionar o dispositivo 6.31078
ou a bomba – dispositivo 6.27640
através de máquinas que possuem
um veio com rosca 1/2"-20 UNF, mas
nenhum encaixe sextavado no veio,
necessita-se de uma porca sextavada
tam. 19 com rosca fêmea 1/2"-20 UNF.

6.27601

6.00890
Suporte para
berbequins 890
 Graças à construção
do mecanismo de
avanço, a profundidade
máxima de perfuração
de 65 mm pode ser
alcançada com um
movimento de oscilação
 Disposição assimétrica
da coluna à placa de
base permite o
processamento de
peças maiores
 Acesso ilimitado aos
elementos de comando
do berbequim e suporte
para berbequins através
do braço inclinado
 Sem perigo de
ferimentos ou quebra
da broca através do
ajuste por ajuste sem
perigo do suporte do
aparelho para a altura
de trabalho necessária
 Placa de base estável
com ranhuras para fixar
um torno
 Batente de profundidade
regulável
Raio de acção livre:
165 mm
Curso de trabalho: 65 mm
Altura da coluna: 500 mm
Ø das colunas: 40 mm
Abertura de recepção:
43 mm
Placa de base:
220 x 213 mm
Peso: 5,5 kg

Bomba - dispositivo
Auto-aspirante
 Adequadas para máquinas
com rotações até 2600 rpm
 É colocada com o seu pino
na bucha da máquina de
accionamento
Débito máx.: 1500 l/h
Altura de aspiração máx.: 2 m
Altura máx. distribuição: 4 m
Bocal de ligação para mangueira: 1/2"
Peso: 0,1 kg

6.27621

Grampo
 Para a fixação segura
numa bancada

6.27107

Veio flexível
 Adequado para rotações
de 2000 até 5000 rpm
Comprimento: 1,2 m
Ø eixo de transmissão: 6 mm
Orifício da pinça: 6 mm
Peso: 0,8 kg

6.27608



REBARBADORAS
ANGULARES

N.Âº de
pedido

LIXADEIRAS
PARA METAL

N.º de
pedido

MARTELOS

CAVALETE PARA BERBEQUINS E TORNOS

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

DISPOSITIVOS

FERRAMENTAS
SEM FIO

BERBEQUINS COM E SEM PERCUSSÃO

6.12003

Torno 038
Distância entre
mordentes: 100 mm
Vão: 100 mm

6.12001

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Torno 041
Distância entre
mordentes: 80 mm
Vão: 86 mm

APARAFUSADORAS

BERBEQUINS
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BERBEQUINS COM E SEM PERCUSSÃO
N.º de
pedido

OUTROS ACESSÓRIOS
N.º de
pedido
Suporte horizontal
Para fixar o motor da tupia
nos trabalhos com os veios
flexíveis
Ø da abertura de
recepção: 43 mm

6.27354

Grampo
Para a fixação segura
numa bancada

6.27107

Gancho
Gancho com engate simples
Para pendurar a ferramenta
no andaime ou no escadote
Para SE 2800, SE 4000
Para BE 4006, BE 4010
Para BHE 20 Compact

6.25070

Porta-cabos de descarga
de tracção
Para a colocação entre
a ficha do cabo de ligação
da máquina e a tomada
de ligação de uma eventual
extensão necessária
(evita que a ficha se desligue
acidentalmente da tomada
da extensão)

6.31600

Chave CODE!
Para proteger as máquinas
Metabo (equipadas com
sistema CODE!) contra
utilização indevida
Todo o parque de máquinas
Metabo (equipado com
sistema CODE!) pode ser
protegido com uma única
chave CODE!

6.23127

Apoio do peito para B 32/3
Possibilita uma pressão axial
superior do utilizador para
um trabalho mais fácil

6.31886

Mala em plástico para
berbequim de percussão
SBE 600 Impuls

6.25442

Mala em plástico para
berbequins de percussão
SB 660, SBE 660, SBE 705,
aparafusadora DWSE 6.3,
USE 8

6.25443

Mala em plástico para
berbequins de percussão
SBE 750-1010

6.25444

Metabox I para todos os
berbequins de percussão
para SB 660, SBE 660,
SBE 705, SBE 750,
SBE 850, SBE 1010 Plus

6.23598

6.31070
NOVO

Punho adicional
para berbequins com
e sem percussão
Diâmetro da abertura
de recepção: 43 mm

6.31052

Punho adicional com depósito
para berbequins com e sem
percussão
Diâmetro da abertura de
recepção: 43 mm

6.31072

Punho adicional, versão longa,
para berbequins com e sem
percussão
Diâmetro da abertura de
recepção: 43 mm

6.31074

6.27288
Limitador da profundidade
de perfuração
6.31071
Óculos de protecção integral
Óculos de protecção integral
extremamente cómodos de usar.
Graças à combinação de dois
materiais diferentes
(componentes duros e macios),
o uso prolongado não causa
problemas de pressão. A
ventilação é excelente e
proporciona à região ocular
um ambiente agradável sem
irritações. Também são indicados
para utilizadores de óculos.
Protecção contra os raios
UV 2-1,2, revestimento das
lentes: anti-riscos por fora
e anti-embaciamento
por dentro.
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Conjunto de aspiração do pó
Para todas as máquinas com
diâmetro do colar de aperto
de 43 mm
Diâmetro da abertura de
recepção: 43 mm
Composto por dispositivo de
aspiração para brocas Ø 4-20
mm, punho, mangueira de
aspiração, Ø 28 mm (5 m de
comprimento), adaptador de
transição e peça de ligação
para ligar a mangueira aos
aspiradores universais Metabo
e aos aspiradores domésticos

MISTURADORAS

RWE 1100

Misturador
electrónico
de 1100 Watt
RWE 1100

Equipamento standard

Diâmetro
mm

Comprimento
mm

Quantidade
Rotações
máx. de material máx.
kg
/min

N.º de
pedido

FERRAMENTAS
SEM FIO

Barras misturadoras de máquina com rosca macho M14

100
600
10 - 25
500 - 700
130
600
20 - 50
500 - 700
160
600
30 - 150
500 - 700
Tipo RS 3, efeito de mistura de baixo para cima
Reboco, argamassa, betume, materiais isolantes

6.31952
6.31953
6.31954

10 - 25
500 - 700
100
600
130
600
20 - 50
500 - 700
160
600
30 - 150
500 - 700
Tipo RS 4, efeito de mistura de baixo para cima
Materiais de 2 componentes

6.31963
6.31964
6.31965

100
600
10 - 20
500 - 700
130
600
20 - 30
500 - 700
160
600
30 - 150
500 - 700
Tipo RS 8
Líquidos, granulados, estuque de acabamento

6.31955
6.31956
6.31957

120

6.31958

600

35 - 70

500 - 700

LIXADEIRAS
PARA METAL

6.31950
6.31951

MARTELOS

110
600
15 - 40
500 - 700
140
600
30 - 60
500 - 700
Tipo RS 3, efeito de mistura de cima para baixo
Reboco, argamassa, betume, materiais isolantes

REBARBADORAS
ANGULARES

Tipo RS 2, efeito de mistura de cima para baixo
Tintas, vernizes, lama de cimento/argamassa pronta

45 Nm
160 mm
0 - 700 /min
1.100 W
660 W
480 /min
43 mm
Rosca fêmea M 14
3,4 kg
Punho adicional,
sem adaptador

N.º de
pedido
Encabadouro: 1/2"- 20 UNF,
M 14 rosca fêmea
Encabadouro: 5/8"- 16 UN,
M 14 rosca fêmea
Encabadouro:
M 14 rosca macho,
M 14 rosca fêmea
Encabadouro:
M 18 rosca macho,
M 14 rosca fêmea
Encabadouro:
B 16 rosca macho,
M 14 rosca fêmea

6.31959

BERBEQUINS

Adaptadores com rosca fêmea M14
Para máquinas com outros encabadouros dos veios

6.31960
6.31961

6.31962

6.31969

APARAFUSADORAS

Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro máx. do cesto
misturador
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Diâmetro do colar de aperto
Encabadouro
Peso sem cabo de alimentação

ACESSÓRIOS PARA O MISTURADOR

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Aparelho misturador para utilização contínua em condições
extremas para estucadores, pintores e pedreiros
 Ideal para misturar materiais espessos
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Utilização fácil e segura devido ao punho tipo pá
 Electrónica Variospeed (V)
 Arranque suave
 Adaptador de mudança rápida (acessório)

N.º de
pedido

Modelo
N.º de pedido

RWE 1100
6.01111

Desmontagem ou montagem
fácil das barras misturadoras
para a limpeza ou substituição

6.31966
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LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Adaptador de mudança rápida

BERBEQUINS
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Berbequim potente de 3 velocidades com binário extremamente
elevado para trabalhos de perfuração difíceis, também para
utilização em aço
 Caixa de engrenagens mecânica robusta com lubrificação por
banho de óleo
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Embraiagem de segurança
 Adequado para furar com brocas de grandes diâmetros
(p.ex. brocas para cofragens), para misturar materiais espessos
e para aparafusar parafusos compridos com grande diâmetro
(p.ex. para buchas de armações e fachadas)
 Binário elevado
 Punho longo adicional para trabalhar com o binário elevado

ACESSÓRIOS PARA
O BERBEQUIM B 32/3
Colunas magnéticas
N.º de
pedido

NOVO

Colunas magnéticas M 100
 Base magnética com elevada força magnética
e corrente de protecção para trabalhar com segurança
 Regulação em altura do prato através de pinhão
e cremalheira
 A parte superior da coluna magnética pode ser rodada
e deslocada lateralmente de modo a que a ponta da
broca se encontre por cima da marcação do material
a ser perfurado
 Tomada eléctrica para ligação directa do berbequim
à coluna
 O berbequim só pode ser ligado depois de ligar
a coluna magnética
 Apoio para compensar a força que ocorre durante
a perfuração
 Aro com escala para indicação da profundidade
de perfuração

6.27100

Características técnicas comparáveis
Curso de perfuração: 260 mm
Altura máx.: 650 mm
Força magnética (máx.): 18 kN
Dimensões da base magnética: 110 x 220 mm
Peso: 22 kg
B 32/3
Árvores para buchas
Berbequim
de três velocidades
de 1800 Watt
B 32/3
Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro do furo em
- Aço com broca helicoidal
- Aço com broca de coroa
- Madeira macia
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Diâmetro do colar de aperto
Árvore porta-brocas com cone
interior
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

190 Nm/120 Nm/90 Nm
32 mm
100 mm
70 mm
170/320/470 /min
1.800 W
1.200 W
110/190/280 /min
65 mm
MK 3
7,5 kg
Cunha de extracção, punho
adicional comprido





Temperada e rectificada
Para bucha com cone interior
Conforme DIN 238

Ø exterior Cone da bucha Comprimento Peso
do cone
total da árvore kg
Morse
mm

N.º de
pedido

MK 3
MK 3
MK 3
MK 3
MK 3
MK 3

6.35125
6.35126
6.35128
6.35129
6.35130
6.35131

B 16
B 18
B 22
J3
J 33
J6

134
141
147
135
129
129

0,31
0,32
0,39
0,31
0,31
0,31

Casquilhos redutores para ferramentas com cone Morse




Tipo normal
Semelhante à DIN 2185
Cone exterior rectificado

Ø exterior Ø interior do
cone Morse
do cone
Morse

Comprimento
total em
mm

Peso
kg

N.º de
pedido

MK 3
MK 3

99
112

0,25
0,19

6.35140
6.35143

MK 1
MK 2

Expulsador

Modelo
N.º de pedido
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B 32/3
6.00323

Adequado para
máquina com
cone morse

Comprimento
total em
mm

Peso
kg

N.º de
pedido

MK 3

190

0,15

6.42396

LIXADEIRAS
PARA METAL

Disponível a partir de
Abril de 2010

Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro do furo com
- Broca de coroa
- Broca helicoidal
Profundidade máx. de perfuração
Cavalete magnético:
- Curso máx.
- Dimensões da base magnética
(CxL)
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Recepção da broca de coroa
Altura (incl. motor) com
- carro na posição inferior
- carro na posição superior
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

50 Nm
12 - 32 mm
13 mm
50 mm
160 mm
168 x 84 mm
1000 W
520 W
450 /min
Haste Weldon de 19 mm
370 mm
480 mm
11 kg
Cavilha ejectora (6,35 x 77 mm),
correia de segurança, chave
sextavada interior tam. 4,
mala de transporte

MAG 32
6.00330.50

Engenho de furar
de coluna magnética
de 1200 watts
MAG 50
Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro do furo com
- Broca de coroa
- Broca helicoidal
Profundidade máx. de perfuração
Abertura de roscas
Cavalete magnético:
- Curso máx.
- Dimensões da base magnética
(CxL)
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Encabadouro
Recepção da broca de coroa
Altura (incl. motor) com
- carro na posição inferior
- carro na posição superior
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

90 / 50 Nm
12 - 50 mm
20 mm
50 mm
M8 - M16
160 mm
168 x 84 mm
1200 W
620 W
50 - 250 / 150 - 450 /min
Cone Morse MK 2
Haste Weldon de 19 mm
470 mm
630 mm
13 kg
Recepção tipo industrial
para haste Weldon de
19 mm, cavilha ejectora
(6,35 x 77 mm e 6,35 x
102 mm), expulsor MK 2,
correia de segurança, chave
sextavada interior tam. 5,
mala de transporte

MAG 50
6.00331.50
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BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Engenho de furar
de coluna magnética
de 1000 watts
MAG 32

BERBEQUINS

NOVO

APARAFUSADORAS

MAG 50

NOVO

MARTELOS

Disponível a partir de
Abril de 2010

MAG 32

REBARBADORAS
ANGULARES

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Máquina com uma excelente relação peso/potência
 Indicada para a utilização de brocas de coroa e brocas
helicoidais
 Força de fixação magnética extremamente elevada
 Motor Marathon da Metabo potente e duradouro
 Sistema electrónico de regulação de onda plena
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
 Protecção contra sobrecargas térmicas
 Engrenagem em banho de óleo de dois estágios
 Rotação reversível direita/esquerda para abertura de roscas
 Guia tipo cauda-de-andorinha robusta e precisa
 Depósito de refrigerante integrado
 Abastecimento automático de refrigerante na ponta
da broca


LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Máquina compacta para uma utilização móvel
 Indicada para a utilização de brocas de coroa e brocas helicoidais
 Força de fixação magnética extremamente elevada
 Motor Marathon da Metabo potente e duradouro
 Amplitude do curso muito grande
 Guia tipo cauda-de-andorinha robusta e precisa
 Encaixe directo tipo Weldon
 Depósito de refrigerante integrado
 Abastecimento automático de refrigerante na ponta da broca

FERRAMENTAS
SEM FIO

ENGENHOS DE FURAR DE COLUNA MAGNÉTICA

APARAFUSADORAS
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APARAFUSADORAS

APARAFUSA EM 10 NÍVEIS DE
BINÁRIO SEMPRE COM A RAPIDEZ
E PROFUNDIDADE QUE VOCÊ QUISER:
É UMA APARAFUSADORA DA METABO.
Uma aparafusadora é usada sobretudo quando existe pouco tempo para apertar
uma grande quantidade de parafusos, independentemente do material em causa
e do tipo de parafusos em questão. Ao optar pela nossa gama de aparafusadoras
estará sempre do lado seguro. Isso porque pode, por exemplo, deﬁnir com
exactidão a profundidade do furo e o binário. O resultado é uma união
aparafusada, que se mantém absolutamente imutável. Metabo. Work. Don’t play.
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APARAFUSADORAS
PARA APARAFUSAR TUDO E TODOS.
A tecnologia de fixação vai assumindo uma importância

É por isso que é tão importante escolher a mais indicada.

cada vez maior. Mas, quanto mais significativa e ampla

Com a sua gama completa e ampla de aparafusadoras,

for a área de aplicação dos parafusos, maiores são os

a Metabo cobre todos os níveis de potência necessários.

desafios para a ferramenta eléctrica "aparafusadora".

Design ergonómico
Assentam na mão de forma segura
e permitem trabalhar de modo
confortável e com menos cansaço.

Profundidade do furo ajustável
com exactidão
Aparafusar uniforme dos
parafusos através
da possibilidade de
regulação exacta

Binário ajustável em dez posições,
bem como ataque rígido
Sempre o binário correcto para
todos os tamanhos de parafusos.

Troca de ferramenta com
acoplamento rápido
Substituição simples
e rápida da ferramenta
sem chave.

Motor Marathon com grelha
de protecção da bobinagem
A sua protecção especial da
bobinagem e o revestimento
em resina epoxi da indutora
e a grelha de protecção
da bobinagem Metabo
tornam-no especialmente
insensível à acção abrasiva
das poeiras.

Exclusivo Metabo! Desliga quando alcança
o binário e/ou através de limitador
da profundidade
Tanto pode aparafusar cuidadosamente
os parafusos por desactivação do binário
e/ou aparafusar com exactidão através da
desactivação por limitador da profundidade
(apenas para DWSE 6.3 e USE 8).
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Caixa de engrenagens em
alumínio fundido sob pressão
Prolonga o tempo de vida da
ferramenta. A máquina é mais
robusta e dissipa com maior
rapidez o calor gerado.

"Ataque rígido"
Desliga o acoplamento do binário para
permitir trabalhar por controlo visual ou
também apenas através da desactivação
por limitador da profundidade.

Limitador da profundidade
completamente removível
A aparafusadora desliga-se
com precisão quando
alcança a profundidade
do furo pré-regulada.

Para cada utilização a ferramenta certa
A Metabo oferece uma vasta gama de
acessórios para cada tipo de aplicação.

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Máquina compacta e leve com cárter resistente para
a utilização contínua
 Caixa com formato ergonómico para trabalhar sem cansaço
 Sistema patenteado de substituição rápida de pontas
 Batente de profundidade bi-partido
 Batente de profundidade completamente removível
para trabalhar à vista








Manga do batente de profundidade com parte frontal
em alumínio
Profundidade de aparafusar regulável com precisão
Rotação reversível direita / esquerda
Engrenagem de garras silenciosa
Electrónica Variospeed (V)
Gancho removível com depósito para pontas integrado

MARTELOS

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES



FERRAMENTAS
SEM FIO

APARAFUSADORAS

SE 2800

Aparafusadora
electrónica
de 400 Watt
SE 4000

Aparafusadora
electrónica
de 400 Watt
SE 2800

y



6 Nm
0 - 4.000 /min
400 W
220 W
2.400 /min
Sextavado interior 1/4" (6,35 mm)
1,2 kg

8 Nm
0 - 2.850 /min
400 W
220 W
1.800 /min
Sextavado interior 1/4" (6,35 mm)
1,2 kg

Equipamento standard

Gancho com depósito para pontas

Gancho com depósito para pontas

SE 4000
6.20004

SE 2800
6.20003

Modelo
N.º de pedido

APARAFUSADORAS

Características técnicas comparáveis
Binário máx. de aperto
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Encabadouro
Peso sem cabo de alimentação

BERBEQUINS

y

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Vantagens especiais
Binário elevado
 Rotações elevadas

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

SE 4000
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APARAFUSADORAS
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Aparafusadora robusta com alimentador para aparafusar
em série rápido e exacto
 Para utilização com pentes comerciais com 50 parafusos cada
 Para aplicar parafusos com um comprimento de 25 - 55 mm,
um Ø máx. da cabeça do parafuso de 9,5 mm e um Ø máx.
da haste de 5 mm
 Carregador de parafusos amovível para a aplicação
de parafusos individuais
 Rotações elevadas
 Máquina compacta e leve com revestimento resistente
para a utilização contínua
 Caixa com formato ergonómico para trabalhar sem cansaço
 Sistema patenteado de substituição rápida de pontas
 Profundidade de aparafusar regulável com precisão
 Rotação reversível direita / esquerda
 Engrenagem de garras silenciosa
 Electrónica Variospeed (V)
 Gancho removível com depósito para pontas integrado

ALIMENTADOR DE PARAFUSOS COM ACESSÓRIOS
Alimentador de parafusos
N.º de
pedido
Alimentador de parafusos
6.31619
Alimentador de parafusos
robusto para aparafusar em série
com a máxima exactidão
 Para utilização com pentes
comerciais de 50 parafusos cada
 Para aplicar parafusos com um
comprimento de 25 - 55 mm,
um Ø máx. da cabeça do parafuso
de 9,5 mm e um Ø máx. do fuste
de 5 mm
 Profundidade do furo regulável
com precisão
 Carregador de parafusos
amovível para a aplicação de
parafusos individuais


NOVO

Equipamento standard:
1 bit PH 2 x 157 mm, jogo de chaves
sextavadas

Bits para alimentador de parafusos

NOVO

SE 4000
+ SM 5-55

Tipo de Dimensão
ponta
de ponta

Comprimento total
em mm

Ponta
de
torção

Unidades N.º de
por emba- pedido
lagem

Phillips

157

•

2

Tamanho 2

6.25500

Parafusos de montagem rápida para alimentador de parafusos

NOVO
NOVO



Aparafusadora
electrónica
de 400 Watt SE 4000 +
Alimentador SM 5-55
Características técnicas
comparáveis
Binário máx. de aperto
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Encabadouro
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard



6 Nm
0 - 4.000 /min
400 W
220 W
2.400 /min
Sextavado interior
1/4" (6,35 mm)
1,7 kg
Casquilho limitador de
profundidade para trabalhar
sem alimentador, ponta de
aparafusar Phillips tam. 2/157,
gancho com depósito para
pontas, jogo de chaves
sextavadas, mala em plástico





Os parafusos de montagem rápida com
rosca de passo fino são especialmente
adequados para uniões aparafusadas de
placas de gesso cartonado sobre
substruturas de perfis de chapa de aço
até 0,8 mm de espessura
Parafusos de montagem rápida com rosca
de passo grosso para placas de gesso
cartonado sobre substruturas em madeira
Auto-alimentados, 20 pentes com
50 parafusos cada
Fosfatados

Dimensões
mm

Rosca do
parafuso

Cabeça de
aperto

Unidades por
embalagem

N.º de
pedido

Ø 3,9 x 25

Fina

PH2

1.000

6.35170

Ø 3,9 x 35

Fina

PH2

1.000

6.35171

Ø 3,9 x 45

Fina

PH2

1.000

6.35172

Ø 3,9 x 25

Grossa

PH2

1.000

6.35173

Ø 3,9 x 35

Grossa

PH2

1.000

6.35174

Ø 3,9 x 45

Grossa

PH2

1.000

6.35175

Outros acessórios para aparafusadoras
N.º de
pedido
6.25070

Modelo
N.º de pedido
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SE 4000 + SM 5-55
6.20005

Gancho
 Gancho com engate simples
 Para pendurar a ferramenta
no andaime ou no escadote
Para SE 2800, SE 4000
Para BE 4006, BE 4010
Para BHE 20 Compact

APARAFUSADORAS

Ø interior
mm

77

12

USE 8,
DWSE 6.3

6.25351

77

24

USE 8,
DWSE 6.3

6.25353

77

34

USE 8,
DWSE 6.3

6.25354

93

12

USE 8,
DWSE 6.3

6.25355

93

21

USE 8,
DWSE 6.3

6.25356

67

13,5

S E 5025 R+L,
S E 5040 R+L

6.30643

Adequado(a)
para a
máquina

N.º de
pedido

REBARBADORAS
ANGULARES

Comprimento
mm

LIXADEIRAS
PARA METAL

Casquilhos limitadores de profundidade

FERRAMENTAS
SEM FIO

ACESSÓRIOS PARA AS APARAFUSADORAS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Binário com 10 regulações
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Batente de profundidade bi-partido
 Batente de profundidade completamente removível
para trabalhar à vista
 Manga do batente de profundidade com parte frontal
em alumínio
 Profundidade de aparafusar regulável com precisão
 Rotação reversível direita / esquerda
 Troca de ferramenta com engate rápido
 Engrenagem de garras silenciosa
 Engrenagem de garras de fundição precisa por jacto
de esferas para vida útil prolongada
 Electrónica Variospeed (V)
 Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
 Refrigeração óptima da máquina através de ventilador
axial/radial
 Grelha de protecção da bobinagem Metabo
 Escovas de carvão auto-stop

Porta-pontas

Vantagens especiais
"Ataque rígido" para
apertar buchas mestras
 Rotações ideais para
trabalhar parafusos
auto-roscantes
 Punho adicional comprido


y
y

y

Características técnicas
comparáveis
Binário máx. de aperto
40 Nm
18 Nm
Rotações em vazio
0 - 900 /min
0 - 2.100 /min
Consumo de potência nominal
550 W
550 W
Potência útil
290 W
290 W
Rotações com carga nominal
580 /min
1.350 /min
Encabadouro
Sextavado interior Sextavado interior
1/4" (6,35 mm)
1/4" (6,35 mm)
Peso sem cabo de
2 kg
2 kg
alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

Porta-bits com anel
de retenção,
casquilho limitador
de profundidade
(77 mm de comprimento, Ø 18 mm),
punho adicional
comprido

Porta-bits com anel
de retenção,
casquilho limitador
de profundidade
(77 mm de comprimento, Ø 18 mm)

USE 8
6.20002

DWSE 6.3
6.20001

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Aparafusadora
electrónica
de 550 Watt
DWSE 6.3

6.25357

BERBEQUINS

Aparafusadora
electrónica
de 550 Watt
USE 8

6.25387

6.30648

6.30630

6.30560

APARAFUSADORAS

DWSE 6.3

6.25386

Adaptadores

N.º de
pedido
Com quadrado exterior 1/4"(6,35mm)
e haste sextavada 1/4"(6,35mm)
Comprimento total: 50 mm

6.30142

Com quadrado exterior 1/4"(6,35mm)
e haste sextavada 1/4"(6,35mm)
Comprimento total: 25 mm

6.31282
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LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

USE 8

"Rapid in/easy out"
Com haste sextavada de 1/4" (6,35mm)
A ponta pode ser colocada e
retirada sem dificuldade. Casquilho
de roda livre. Adequado para
pontas conforme DIN 3126-C 6,3
e também E 6,3.
Comprimento total: 50 mm
com anel magnético
Com haste sextavada de 1/4" (6,35mm)
A ponta pode ser colocada e
retirada sem dificuldade. Casquilho
de roda livre. Adequado para
pontas conforme DIN 3126-C 6,3
e também E 6,3. Para colocação
rápida e fixação segura do
parafuso no suporte. Ideal para
apertar parafusos muito
compridos e para aparafusar
acima do nível da cabeça. O
revestimento em fosfato de zinco
proporciona uma especial
resistência à corrosão.
Comprimento total: 60 mm
Com haste sextavada de 1/4" (6,35mm)
Magnético com acoplamento rápido
Comprimento total: 52 mm
Com haste sextavada de 1/4" (6,35mm)
Magnético com acoplamento rápido
Comprimento total: 76,5 mm
Com haste sextavada de 1/4" (6,35mm)
Magnético, com anel de retenção
Comprimento total: 50 mm
Com haste sextavada de 1/4" (6,35mm)
Não magnético, com anel de retenção
Comprimento total: 75 mm

MARTELOS

N.º de
pedido

LIXADEIRAS PARA MADEIRA
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LIXADEIRAS PARA MADEIRA

MELHORA NITIDAMENTE O
RESULTADO DO SEU TRABALHO:
É UMA LIXADEIRA DA METABO.
Se há uma área que coloca enormes desaﬁos ao desenvolvimento
das ferramentas é a do trabalho das superfícies. Superfícies irregulares
ou lisas, superfícies planas ou abauladas, cantos e ângulos, grandes áreas
ou pontos exactos. Na Metabo irá encontrar a ferramenta certa para resolver
praticamente qualquer problema. Como qualquer pessoa bem sabe,
só quando uma ferramenta trabalha na perfeição para o ﬁm a que
se destina é que o resultado poderá ser aquele que se espera.
Metabo. Work. Don’t play.
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LIXADEIRAS PARA MADEIRA
MUITO BOM...E NÃO SÓ À SUPERFÍCIE.
Lixadeiras triangulares, lixadeiras de disco orbital,

tão necessária como o tratamento das áreas mais

lixadeiras ou lixadeiras de cinta: quanto mais diverso for

pequenas e superfícies de difícil acesso. A Metabo tem a

o trabalho das superfícies, mais diferenciado será o nível

máquina certa para todos os trabalhos de lixar. E todas

de exigência colocado a cada ferramenta. A elevada

as máquinas são dotadas de enorme robustez e vida útil.

capacidade de desbaste com uma lixagem muito fina é

Pois a superfície não é mais do que o espelho da alma.

Equilíbrio electrodinâmico
extremamente preciso
Trabalhar sem esforço e
praticamente sem vibrações.

Design ergonómico
Trabalho seguro e confortável
graças à forma ideal como
assenta na mão.

Rolamentos de esferas
de qualidade blindados
em 4 níveis
Durabilidade maior
devido à protecção
ideal contra poeiras.

Flange do rolamento
sólida em alumínio
fundido sob pressão
Prolonga o tempo
de vida da máquina.

Possibilidade de
aspiração externa ou
aspiração através do
sistema de filtro Intec
(acessórios)

Sistema Power-Control da Metabo
Um travão do prato de apoio integrado evita
o aparecimento de estrias quando se aplica
o acessório em rotação sobre o material.
Assim, não é necessário fazer trabalhos de
acabamento manuais. É por isso que as
lixadeiras de disco orbital são ideais para lixar
materiais muito finos e superfícies sensíveis.
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Sistema de aperto
rápido
Para mudar de forma
rápida e confortável
a folha de lixa.

Placa vibratória
em alumínio fundido
sob pressão
O material mais robusto
garante uma durabilidade
maior.

Regulação duo única do curso excêntrico
Dois níveis de regulação garantem superfícies
100% mais finas com o curso excêntrico de
menor diâmetro e 70% mais rendimento de
desbaste com o curso excêntrico de maior
diâmetro.

Lixar até ao canto
mais exterior
Placa vibratória sem
partes salientes.

DSE 300 Intec – a primeira lixadeira triangular
com aspiração integrada
Sem a incómoda mangueira de aspiração;
as poeiras são recolhidas pelo recipiente
integrado.

FERRAMENTAS
SEM FIO

LIXADEIRAS PARA MADEIRA

Lixadeira triangular com utilização confortável com uma mão e aspiração integrada das poeiras.
Lixar em locais de difícil acesso como cantos, perfis, arestas, espaços intermédios.
Especialmente adequada para lixar materiais e superfícies sensíveis ao calor.
Remoção da cola de tapetes ou de azulejos (com raspador, acessório).

DSE 300 Intec
300 Watt

104

Especialmente indicada para lixar superfícies arredondadas interiores e exteriores.
Prato de apoio de pequeno diâmetro e formato reduzido da carcaça para lixar locais de difícil acesso.
Especialmente adequada para lixar materiais e superfícies sensíveis ao calor.

SX E 400
220 Watt

106

Lixadeira de disco orbital com utilização confortável com uma mão e aspiração integrada das poeiras.
Peso reduzido com bom desgaste.
Adequada para lixar madeira, plástico, metal em superfícies planas ou ligeiramente abauladas.

FSX 200 Intec
200 Watt

106

Elevada capacidade de desbaste e lixagem muito fina em superfícies planas e abauladas.
Adequada para lixar madeira, plástico, metal em superfícies planas ou ligeiramente abauladas.
Aspiração integrada Intec.

SXE 325 Intec
250 Watt

107

Elevada capacidade de desbaste e lixagem muito fina em superfícies planas e abauladas.
Especialmente adequada para lixar materiais e superfícies sensíveis ao calor.
Para lixar materiais extremamente finos (por ex.- folheados).

SXE 425 TurboTec
320 Watt

107

Utilização universal devido à regulação duo do curso excêntrico.
Elevada capacidade de desbaste e lixagem muito fina em superfícies planas e abauladas.
Especialmente adequada para lixar materiais e superfícies sensíveis ao calor.
Para lixar materiais extremamente finos (por ex.- folheados).

SXE 450 TurboTec
350 Watt

109

Lixadeira com utilização confortável com uma mão e aspiração integrada das poeiras.
Peso reduzido com bom desgaste.
Adequada para lixar madeira, plástico, metal em superfícies planas ou ligeiramente abauladas.

FSR 200 Intec
200 Watt

110

Lixadeira robusta, concebida para a utilização comercial.
Para lixar madeira, plástico, metal, pedra em superfícies planas ou ligeiramente abauladas.
Com aspiração integrada para trabalhar sem poeiras e sem mangueira de aspiração.

SR 10-23 Intec
200 Watt

110

Para lixar madeira, plástico, metal, pedra em superfícies planas ou ligeiramente abauladas.
Excelente relação peso/rendimento para utilizar sob condições extremas permanentes
mesmo acima da cabeça.

SR 20-23
210 Watt

110

Lixagem fina em madeira, plástico e metal.
Para lixar superfícies planas ou ligeiramente abauladas.
Trabalhos limpos com aspiração integrada das poeiras.

Sr 356
350 Watt

111

Como a Sr 356, contudo com base de lixar grande para desbaste mais rápido.

Sr 358
350 Watt

111

Lixagem fina em madeira, plástico e metal.
Para lixar superfícies planas ou ligeiramente abauladas.
Especialmente adequada para lixar materiais e superfícies sensíveis ao calor.
Trabalhos limpos com aspiração integrada das poeiras.

Sr E 357
350 Watt

111

Como a Sr E 357, contudo com base de lixar grande para desbaste mais rápido.

Sr E 359
350 Watt

111

BAE 75
1.000 Watt

113

Para lixar superfícies planas e grandes.
Para lixar ranhuras e para trabalhar próximo das arestas.
Especialmente adequada para lixar materiais e superfícies sensíveis ao calor.
Também para utilização estacionária.

NOVO
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LIXADEIRAS
PARA METAL

104

MARTELOS

FMS 200 Intec
200 Watt

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Lixadeira multiusos com utilização confortável com uma mão e aspiração integrada das poeiras.
Peso reduzido com bom desgaste.
Adequada para lixar locais de difícil acesso como cantos, arestas, espaços intermédios.

BERBEQUINS

Página

APARAFUSADORAS

Tipo e potência

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Tipo de aplicação

REBARBADORAS
ANGULARES

Qual a lixadeira adequada a cada aplicação?

LIXADEIRA MULTIUSOS, LIXADEIRA TRIANGULAR
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
A base triangular é especialmente adequada para lixar arestas,
cantos e superfícies planas
 Máquina leve e prática para operação cómoda com uma mão
 Excelente relação peso/rendimento
 Borracha anti-vibração, antiderrapante na área do punho
 Rolamento de esferas blindado
 Base da lixadeira com fixação auto-aderente
 Aspiração integrada do pó com sistema de filtro Intec,
possibilidade de limpeza do filtro


FMS 200 Intec

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Utilização universal para lixar madeira, plásticos,
metais e pedra
 Também adequada para raspar e lixar superfícies
envernizadas
 Engrenagem robusta para utilização em condições
extremas
 Veio com blindagem tripla dos rolamentos
 Base de lixar e corpo principal em alumínio robusto
 Elevada remoção de material
 Electrónica Variospeed (V)
 Regulador para pré-selecção do número de vibrações
 Base revestida em poliuretano esponjoso permite uma
adaptação flexível à superfície da peça de trabalho
 Base da lixadeira com fixação auto-aderente
 Alta potência de aspiração
 Aspiração integrada do pó
 Manuseamento óptimo devido ao punho elegante
com estrias ergonómicas
 Formato reduzido do cárter
 Base rotativa sem ferramentas (360°)
 Possibilidade de aspiração externa


DSE 300 Intec

Lixadeira triangular
electrónica
de 300 Watt
DSE 300 Intec

Lixadeira multiusos
de 200 Watt
FMS 200 Intec

Características técnicas
comparáveis
Base de lixar
Número de oscilações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Número de oscilações com carga
nominal
Diâmetro orbital
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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100 x 147 mm
26.000 /min
200 W
80 W
22.000 /min
1,4 mm
1,25 kg
3 folhas de lixa auto-aderentes
(perfuradas), cartucho colector
de pó, 1 filtro plissado,
mala em plástico

FMS 200 Intec
6.00065

Características técnicas
comparáveis
Base de lixar, medida de
canto a canto
Número de oscilações em vazio
Número de oscilações com
carga nominal
Consumo de potência nominal
Diâmetro orbital
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

93 mm
14.000 - 22.000 /min
18.000 /min
300 W
1,8 mm
1,3 kg
3 folhas de lixa perfuradas
(P 60, P 100, P 240), chave
sextavada, mala em plástico

DSE 300 Intec
6.00311

ACESSÓRIOS PARA LIXADEIRA MULTIUSOS,
LIXADEIRA TRIANGULAR

N.º de
pedido

6.25600

Cartuchos colectores
N.º de
pedido
Cartucho colector de pó
Cartucho colector de pó incl.
filtro de pó 6.25602

6.25601

Filtro plissado
Filtro plissado em poliéster
para o cartucho colector
de pó (6.25601)

6.25602

Peça de ligação
 Peça de ligação de 35 mm
de Ø para ligar a um aspirador
normal

6.26996

6.24993

10 filtros de pó
Para o cartucho colector
de pó 6.24993 da DSE 300 Intec

6.24995

Casquilho de aspiração
 Para a aspiração externa
para a DSE 300/DSE 300 Intec

6.24994

Mangueira de aspiração
Peça de ligação com Ø interior
de 30 mm e peça de ligação
com Ø exterior de 35 mm
Comprimento da mangueira: 5 m
Ø da mangueira de aspiração: 19 mm

6.31592

Adaptador de transição
Para colocar a mangueira
de aspiração com Ø da peça
de ligação de 35 mm num
casquilho de aspiração
de Ø 30 mm

6.24996

Peça de ligação
Para colocar a mangueira
de aspiração 6.31592
(Ø de ligação de 30/35 mm)
num aspirador doméstico

6.31593







PARA DSE 300 INTEC

MARTELOS

Base de lixar perfurada
Base de lixar para FMS 200 Intec
(de substituição)
Dimensões: 147 x 100 mm

Cartucho colector de pó
 Para aspiração integrada
na DSE 300 Intec

LIXADEIRAS
PARA METAL

N.º de
pedido

REBARBADORAS
ANGULARES

Bases de lixar com fixação auto-aderente

FERRAMENTAS
SEM FIO

Acessórios para a aspiração do pó

PARA FMS 200 INTEC

N.º de
pedido
Base de lixar perfurada com velcro
Para as lixadeiras triangulares
DSE 300 e DSE 300 Intec
(de substituição)
Medida de canto a canto: 90 mm

6.24992

Base de lixar lamelar
Com velcro na face inferior.
O revestimento autocolante fornecido
pode ser aplicado na face superior
com velcro para que se possa colocar
uma folha de lixa auto-aderente
na parte superior.

6.24971

Revestimento autocolante
Revestimento autocolante
com velcro (de substituição
para a base de lixar lamelar 6.24971)

6.24972

N.º de
pedido
6.25447

APARAFUSADORAS

BERBEQUINS

Mala em plástico

6.24958
6.24959

Tela de limpeza auto-aderente
 Apropriada para remover sujidade
e incrustações sem modificar
a superfície da peça

6.24957

Feltro de polir auto-aderente
 Para fazer o pré-polimento de
superfícies bastante sujas
ou riscadas, utilizando polimento
ou pasta abrasiva sobre superfícies
planas.
Grau de dureza: duro

6.24949

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Tela de lixar auto-aderente, corindo
Grão: P 100
Grão: P 280

Outros acessórios

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Bases da lixadeira com fixação auto-aderente
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LIXADEIRAS DE DISCO ORBITAL
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Especialmente adequadas para lixar superfícies redondas
interiores e exteriores
 Máquina leve e prática para operação cómoda com uma mão
 Movimento giratório e orbital adicional da base de apoio
para um acabamento ideal
 Electrónica Variospeed (V)
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Ausência de estrias de lixa ao pousar a máquina em
funcionamento sobre o material (Sistema "Power Control")
 Excelentes resultados em frisos estreitos
 Também adequada para polir superfícies pequenas
 Formato reduzido do cárter
 Funcionamento extremamente silencioso devido ao equilíbrio
electrodinâmico de grande precisão
 Transmissão de potência óptima devido à engrenagem
de coroa desmultiplicada
 Vida útil prolongada devido ao veio com blindagem
tripla dos rolamentos
 Prato de apoio com fixação auto-aderente
 Possibilidade de aspiração externa


SX E 400

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Utilização universal para lixar superfícies planas
e onduladas, madeira, plásticos, metais não-ferrosos,
chapa de aço
 Máquina leve e prática para operação cómoda com
uma mão
 Excelente relação peso/rendimento
 Rolamento de esferas blindado
 Prato de apoio com fixação auto-aderente
 Borracha anti-vibração, antiderrapante na área do punho
 Aspiração integrada do pó com sistema de filtro Intec,
possibilidade de limpeza do filtro


FSX 200 Intec

Lixadeira de disco orbital
electrónica
de 220 Watt
SX E 400
Características técnicas
comparáveis
Diâmetro do prato de apoio
Número de oscilações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Diâmetro orbital
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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80 mm
5.000 - 10.000 /min
220 W
100 W
6.000 /min
3 mm
1,2 kg
5 folhas de lixa auto-aderentes
perfuradas, disco intermédio
auto-aderente, chave sextavada

SX E 400
6.00405

Lixadeira de disco orbital
de uma mão
de 240 watts
FSX 200 Intec
Características técnicas
comparáveis
Diâmetro do prato de apoio
Número de oscilações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Diâmetro orbital
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

125 mm
11.000 /min
240 W
90 W
9.500 /min
2,7 mm
1,3 kg
3 folhas de lixa auto-aderentes
(perfuradas), cartucho colector
de pó, 1 filtro plissado,
mala em plástico

FSX 200 Intec
6.09225

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Interruptor TurboBoost: permite utilizar reservas
de potência adicionais para um desbaste máximo
 Utilização universal para lixar superfícies planas
e onduladas, madeira, plásticos, metais não-ferrosos,
chapa de aço
 Movimento giratório e orbital adicional da base
de apoio para um acabamento ideal
 Electrónica Variospeed (V)
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Ausência de estrias de lixa ao pousar a máquina em
funcionamento sobre o material (Sistema "Power Control")
 Punho adicional removível
 Rolamento de esferas blindado
 Caixa dos rolamentos robusta em alumínio fundido
sob pressão
 Prato de apoio com fixação auto-aderente
 Revestimento em borracha antivibração e antiderrapante
sobre o cárter da máquina e no punho
 Aspiração integrada do pó com sistema de filtro Intec,
possibilidade de limpeza do filtro
 Possibilidade de aspiração externa

SXE 425
TurboTec

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

125 mm
5.000 - 11.000 /min
250 W
100 W
7.500 /min
5 mm
1,7 kg
3 folhas de lixa auto-aderentes
(perfuradas), chave sextavada,
cartucho colector de pó, 1 filtro
plissado, mala em plástico

SXE 325 Intec
6.00325

Características técnicas
comparáveis
Diâmetro do prato de apoio
Número de oscilações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Diâmetro orbital
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

125 mm
8.400 - 22.000 /min
320 W
160 W
9.000 /min
5 mm
2 kg
Prato de apoio com
velcro, 3 folhas de lixa
auto-aderentes
(perfuradas), chave
sextavada, punho
adicional removível,
cartucho colector de pó,
1 filtro plissado

SXE 425 TurboTec
6.00131
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APARAFUSADORAS

Características técnicas
comparáveis
Diâmetro do prato de apoio
Número de oscilações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Diâmetro orbital
Peso sem cabo de alimentação

BERBEQUINS

Lixadeira de disco orbital
electrónica
de 320 Watt
SXE 425 TurboTec

Lixadeira de disco orbital
electrónica
de 250 Watt
SXE 325 Intec

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

SXE 325 Intec

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

MARTELOS

LIXADEIRAS
PARA METAL



REBARBADORAS
ANGULARES

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Utilização universal para lixar superfícies planas e onduladas,
madeira, plásticos, metais não-ferrosos, chapa de aço
 Electrónica Variospeed (V)
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Ausência de estrias de lixa ao pousar a máquina em
funcionamento sobre o material (Sistema "Power Control")
 Rolamento de esferas blindado
 Prato de apoio com fixação auto-aderente
 Aspiração integrada do pó com sistema de filtro Intec,
possibilidade de limpeza do filtro


FERRAMENTAS
SEM FIO

LIXADEIRAS DE DISCO ORBITAL

ACESSÓRIOS PARA LIXADEIRAS DE DISCO ORBITAL
N.º de
pedido

PARA SX E 400
N.º de
pedido
Prato de apoio com velcro
Diâmetro: 80 mm
Dureza: Médio
Versão: Perfurado

6.24064

Disco intermédio auto-aderente
Para trabalhar superfícies abauladas
Diâmetro: 80 mm
Dureza: Macio
Versão: Perfurado

6.24061

Esponja de polir auto-aderente
Diâmetro: 80 mm
Espessura: 20 mm
Unidades por embalagem 1

6.24092

Disco de polir em lã auto-aderente
Diâmetro: 85 mm
Unidades por embalagem 1

6.24063

Tela de lixar auto-aderente
Diâmetro: 80 mm
Grão: P 100
Unidades por embalagem 2

6.24067

Tela de lixar auto-aderente
Diâmetro: 80 mm
Grão: P 280
Unidades por embalagem 2

6.24068

Tela de lixar auto-aderente
Diâmetro: 125 mm
Grão: P 100

6.31238

Tela de lixar auto-aderente
Diâmetro: 125 mm
Grão: P 280

6.31239

PARA FSX 200 INTEC

PARA FSX 200 INTEC, SXE 325 INTEC
E SXE 425 TURBOTEC

Aspiração do pó
N.º de
pedido
Cartucho colector de pó
Cartucho colector de pó
incl. filtro de pó 6.25602

6.25601

Filtro plissado
Filtro plissado em poliéster
para o cartucho colector
de pó (6.25601)

6.25602

Peça de ligação
 Peça de ligação de 35 mm
de Ø para ligar a um aspirador
normal

6.26996

PARA SXE 325 INTEC, SXE 425 TURBOTEC
E SXE 450 TURBOTEC

Prato de apoio com fixação auto-aderente

N.º de
pedido
Diâmetro
mm

Dureza

Versão

Adequadas para N.º de
pedido

122
125

Médio
Macio

Perfurado
Perfurado

FSX 200 Intec
Prato de apoio,
diâmetro
125 mm

6.25658
6.31220

125

Médio

Perfurado

Prato de apoio,
diâmetro
125 mm

6.31219

N.º de
pedido
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Disco intermédio auto-aderente
Diâmetro: 125 mm
Dureza: Macio
Versão: Não perfurado

6.31216

Esponja de polir auto-aderente
Diâmetro: Ø 130 mm

6.31222

Disco de polir em lã auto-aderente
Diâmetro: 130 mm

6.31223

Feltro de polir auto-aderente, duro
Diâmetro: 130 mm
Espessura: 5 mm

6.31242

Cartucho colector de pó
Com filtro plissado 6.31980
para limpar várias vezes
Para SXE 325 Intec (de substituição)

6.31981

Cartucho colector de pó
Com filtro plissado 6.31980
para limpar várias vezes
Para SXE 425 TurboTec e
SXE 450 TurboTec (de substituição)

6.25599

Filtro plissado
Poliéster (de substituição),
para os cartuchos colectores
de pó (6.31981 e 6.25599)

6.31980

Suporte do saco do pó completo
(de substituição),
com 1 saco do pó em papel

6.31289

Saco do pó em papel
Sem suporte do saco
do pó 6.31289, (de substituição),
embalagem com 5 unidades

6.31288

Saco do pó em pano
Pode ser colocado no suporte
do saco do pó (6.31289) em vez
do saco do pó em papel
fornecido (6.31288)

6.31758

Mala em plástico
Para SXE 425, SXE 425 XL,
SXE 450 Duo

6.23894

LIXADEIRAS DE DISCO ORBITAL

Prato de apoio com fixação auto-aderente

Diâmetro
mm

Dureza

Versão

N.º de
pedido

150
150
150

Médio
Macio
Médio

Perfurado (6 furos)
Perfurado (6 furos)
Perfurado
(6 ou 8 furos)

6.31158
6.31156
6.31150

Base de apoio para folhas de lixa auto-aderentes
Diâmetro
mm

Dureza

Versão

N.º de
pedido

150

Médio

Perfurado
(6 furos)

6.31169

Disco intermédio auto-aderente com fixação auto-aderente

REBARBADORAS
ANGULARES

FERRAMENTAS
SEM FIO

ACESSÓRIOS PARA SXE 450 TURBOTEC

LIXADEIRAS
PARA METAL

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Interruptor TurboBoost: permite utilizar reservas de potência
adicionais para um desbaste máximo
 Utilização universal para lixar superfícies planas e onduladas,
madeira, plásticos, metais não-ferrosos, chapa de aço
 Movimento giratório e orbital adicional da base de apoio
para um acabamento ideal
 Electrónica Variospeed (V)
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Ausência de estrias de lixa ao pousar a máquina em
funcionamento sobre o material (Sistema "Power Control")
 Ajuste do diâmetro orbital "Duo“ para um lixar fino ou maior
desbaste
 Punho adicional removível
 Rolamento de esferas blindado
 Caixa dos rolamentos robusta em alumínio fundido
sob pressão
 Prato de apoio com fixação auto-aderente
 Revestimento em borracha antivibração e antiderrapante
sobre o cárter da máquina e no punho
 Aspiração integrada do pó com sistema de filtro Intec,
possibilidade de limpeza do filtro
 Possibilidade de aspiração externa

N.º de
pedido
6.24037
MARTELOS

Disco intermédio auto-aderente
com velcro
Para trabalhar superfícies abauladas
Diâmetro: 150 mm
Dureza: Macio
Versão: Não perfurado

Características técnicas
comparáveis
Diâmetro do prato de apoio
Número de oscilações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Diâmetro orbital
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

150 mm
8.400 - 22.000 /min
350 W
180 W
8.500 /min
2,8/6,2 mm
2,2 kg
Prato de apoio com velcro,
3 folhas de lixa auto-aderentes
(perfuradas), chave sextavada,
punho adicional removível,
cartucho colector de pó,
1 filtro plissado

SXE 450 TurboTec
6.00129

Disco de polir em lã auto-aderente
Para polimento de alto brilho
Adequado para: sistema de 150 mm
Diâmetro: 160 mm
Unidades por embalagem 1

6.31217

Feltro de polir auto-aderente
Diâmetro: 150 mm
Espessura: 5 mm

6.31168

Tela de lixar auto-aderente
Diâmetro: 150 mm
Grão: P 100
Diâmetro: 150 mm
Grão: P 280

6.24038
6.24039

N.º de
pedido
Mala em plástico

6.23894

Metabox III

6.24619

Os acessórios para a aspiração do pó encontram-se na página 108.
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APARAFUSADORAS

Lixadeira de disco orbital
electrónica
de 350 Watt
SXE 450 TurboTec

6.31233

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

SXE 450
TurboTec

Esponja de polir auto-aderente
Diâmetro: 160 mm
Unidades por embalagem 1
Adequado(a) para a máquina:
prato de apoio, diâmetro 150 mm

BERBEQUINS

N.º de
pedido

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Outros acessórios para SXE 450 TurboTec

LIXADEIRAS
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Utilização universal para lixar madeira, plásticos, metais,
e superfícies envernizadas
 Máquina leve e prática para operação cómoda com
uma mão
 Excelente relação peso/rendimento
 Borracha anti-vibração, antiderrapante na área do punho
 Rolamento de esferas blindado
 Base da lixadeira auto-aderente com dispositivo de aperto
 Aspiração integrada do pó com sistema de filtro Intec,
possibilidade de limpeza do filtro


FSR 200 Intec

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Utilização universal para lixar madeira, plásticos,
metais, e superfícies envernizadas
 Lixadeira robusta com grande durabilidade mesmo
sob condições de utilização extremas
 Excelente relação peso/rendimento
 Elevado rendimento de desbaste
 Praticamente sem vibrações devido ao equilíbrio
electrodinâmico de grande precisão
 4 amortecedores de oscilação de alta qualidade
e rolamentos de esferas blindados de qualidade
para uma vida útil prolongada durante a utilização
contínua
 Placa vibratória robusta em alumínio fundido sob pressão
 Sistema de fixação único para mudar de forma rápida
e confortável a folha de lixa
 Possibilidade de lixar até ao canto mais exterior
 Possibilidade de aspiração externa
 Escovas de carvão auto-stop

SR 10-23 Intec

Lixadeira
de 200 Watt
SR 10-23 Intec

Lixadeira de uma mão
200 Watt
FSR 200 Intec
Características técnicas
comparáveis
Base de lixar
Número de oscilações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Número de oscilações com carga
nominal
Diâmetro orbital
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Vantagens especiais
Concebido para utilização
profissional contínua
 Flange do rolamento sólida
em alumínio fundido sob
pressão
 Aspiração integrada do pó com
sistema de filtro Intec, possibilidade de limpeza do filtro
 Aspiração integrada do pó
com filtro Intec disponível
como acessório

114 x 102 mm
26.000 /min
200 W
80 W
22.000 /min
1,4 mm
1,25 kg
3 folhas de lixa auto-aderentes
(perfuradas), cartucho colector
de pó, 1 filtro plissado,
mala em plástico

Características técnicas
comparáveis
Base de lixar
Número de oscilações em
vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Número de oscilações com
carga nominal
Diâmetro orbital
Peso sem cabo de alimentação
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FSR 200 Intec
6.00066

Modelo
N.º de pedido

Lixadeira
de 210 Watt
SR 20-23

y



Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

SR 20-23

y

y

y

92 x 183 mm
21.700 /min

92 x 183 mm
21.700 /min

200 W
90 W
18.000 /min

210 W
95 W
16.000 /min

2,5 mm
1,75 kg

2,5 mm
1,8 kg

2 folhas de lixa
(perfuradas),
cartucho colector de
pó, 1 filtro plissado

2 folhas de lixa
(perfuradas)

SR 10-23 Intec
6.01024

SR 20-23
6.02026





Suporte do saco do pó com válvula de retenção
do retorno do pó
Possibilidade de aspiração externa
Escovas de carvão auto-stop

MARTELOS

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Utilização universal para lixar madeira, plásticos, metais,
e superfícies envernizadas
 Motor potente com elevada reserva de potência
 Acabamento uniforme devido à base de lixar de elevada qualidade
com espuma microcelular de elastómero de poliuretano
 Praticamente sem vibrações devido ao equilíbrio electrodinâmico
de grande precisão
 4 amortecedores de oscilação de alta qualidade e rolamentos
de esferas blindados de qualidade para uma vida útil prolongada
durante a utilização contínua
 Caixa dos rolamentos sólida em alumínio fundido sob pressão
 Placa vibratória robusta em alumínio fundido sob pressão
 Base de lixar com velcro e dispositivo de fixação rápida com
barra de pressão revestida a borracha para utilizar folhas
de lixa com e sem velcro
 Possibilidade de lixar até ao canto mais exterior
 Aspiração integrada do pó


FERRAMENTAS
SEM FIO

LIXADEIRAS

Lixadeira
de 350 Watt
Sr 358

Vantagens especiais
Electrónica Variospeed (V)
 Regulador para pré-selecção
do número de vibrações


Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

Lixadeira electrónica
de 350 Watt
Sr E 357

Lixadeira electrónica
de 350 Watt
Sr E 359

y
y

y
y

92 x 190 mm
22.000 /min
350 W
190 W
15.000 /min

112 x 236 mm
22.000 /min
350 W
190 W
15.000 /min

92 x 190 mm
12.000 - 22.000 /min
350 W
190 W
15.000 /min

112 x 236 mm
12.000 - 22.000 /min
350 W
190 W
15.000 /min

2,5 mm
2,5 kg

2,5 mm
2,7 kg

2,5 mm
2,6 kg

2,5 mm
2,8 kg

3 folhas de lixa
(perfuradas), punho
adicional removível,
saco do pó em papel,
suporte do saco do pó

3 folhas de lixa
(perfuradas), punho
adicional removível,
saco do pó em papel,
suporte do saco do pó

3 folhas de lixa
(perfuradas), punho
adicional removível,
saco do pó em papel,
suporte do saco do pó

3 folhas de lixa
(perfuradas), punho
adicional removível,
saco do pó em papel,
suporte do saco do pó

Sr 356
6.00356.01

Sr 358
6.00358.01

Sr E 357
6.00357.01

Sr E 359
6.00359.01

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Características técnicas
comparáveis
Base de lixar
Número de oscilações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Número de oscilações com carga
nominal
Diâmetro orbital
Peso sem cabo de alimentação

Sr E 359
BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

Lixadeira
de 350 Watt
Sr 356

Sr E 357

BERBEQUINS

Sr 358

APARAFUSADORAS

Sr 356
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ACESSÓRIOS PARA LIXADEIRAS
Para as lixadeiras SR 10-23, SR 10-23 Intec e SR 20-23

BASES DE LIXAR PERFURADAS COM FIXAÇÃO
AUTO-ADERENTE

N.º de
pedido

Para a lixadeira de uma mão FSR 200 Intec
N.º de
pedido
Base de lixar perfurada com velcro
para FSR 200 Intec (de substituição)
Comprimento: 114 mm
Largura: 112 mm



6.25657

Cartucho colector de pó
Com filtro plissado (6,31980)
para limpar várias vezes
equipamento standard
da SR 10-23 Intec

6.31981

Filtro plissado
Poliéster (de substituição),
para o cartucho colector
de pó (6.31981)

6.31980

Para as lixadeiras Sr 356, Sr E 357, Sr 358 e Sr E 359

Para as lixadeiras Sr 356 e Sr E 357

N.º de
pedido

N.º de
pedido
A base de lixar Sr 356/ Sr E 357 pode
ser substituída pela base com velcro.
Comprimento: 185 mm
Largura: 92 mm



6.24736

Para as lixadeiras Sr 358 e Sr E 359
N.º de
pedido
A base de lixar Sr 358/ Sr E 359 pode
ser substituída pela base com velcro.
Comprimento: 230 mm
Largura: 112 mm



N.º de
pedido
O revestimento perfurado é colado
na base de lixar das lixadeiras.
Antes da aplicação do revestimento
autocolante, a base de lixar deve
estar sem pó nem gordura.
Comprimento: 191 mm
Largura: 93 mm

6.31289

Saco do pó em papel
Sem suporte do saco
do pó 6.31289, (de substituição),
embalagem com 5 unidades

6.31288

Saco do pó em pano
Pode ser colocado no suporte
do saco do pó (6.31289)
em vez do saco do pó em papel
fornecido (6.31288)

6.31758

Saco do pó em papel completo
Saco do pó em papel com peça
de ligação (de substituição)

6.31385

Saco do pó em papel
Sem suporte do saco
do pó 6.31385, (de substituição),
embalagem com 5 unidades

6.31286

6.24749

Revestimento autocolante com velcro para
as lixadeiras Sr 356 e Sr E 357



Suporte do saco do pó completo
(de substituição),
com 1 saco do pó em papel

Mangueiras

6.24709

N.º de
pedido
Mangueira de aspiração
Com Ø da peça de ligação de 58 mm
para fixação tipo baioneta e peça de
ligação em borracha (Ø interior 30 mm,
Ø exterior 35 mm)
Comprimento da mangueira: 3,5 m

6.31938

ACESSÓRIOS PARA A ASPIRAÇÃO DO PÓ
Malas de transporte

Para a lixadeira de uma mão FSR 200 Intec

N.º de
pedido

N.º de
pedido
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Cartucho colector de pó
Cartucho colector de pó incl.
filtro de pó 6.25602

6.25601

Mala de transporte
em chapa de aço
Para Sr 226, Sr E 227, Sr 356,
Sr E 357, Sr 358, Sr E 359

6.31396

Filtro plissado
Filtro plissado em poliéster
para o cartucho colector
de pó (6.25601)

6.25602

Mala em plástico
Para SR 10-23, SR 10-23 Intec,
SR 20-23

6.25448

Peça de ligação
 Peça de ligação de 35 mm
de Ø para ligar a um aspirador
normal

6.26996

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Motor potente e resistente a cargas com elevada reserva
de potência
 Mudança rápida e simples da cinta de lixa
 Acabamento excelente devido ao funcionamento extremamente
preciso da cinta
 Excelentes resultados de lixagem e trabalho confortável devido
à óptima posição do centro de gravidade do motor
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)









Regulador para pré-selecção da velocidade da cinta
Punho adicional para a óptima condução da máquina
Aspiração integrada do pó
Saco de aspiração anti-estático com fecho de correr
Possibilidade de aspiração externa
Equipada para utilização estacionária
Com batente longitudinal para a condução exacta da peça
de trabalho em utilização estacionária

LIXADEIRAS
PARA METAL

REBARBADORAS
ANGULARES



FERRAMENTAS
SEM FIO

LIXADEIRAS DE CINTA

BAE 75
MARTELOS

NOVO

Lixadeira de cinta electrónica
de 1010 Watt
BAE 75

Modelo
N.º de pedido

BERBEQUINS
DE PERCUSSÃO

240 - 450 m/min
1.010 W

4,7 kg

Saco do pó em pano, 1 cinta de lixa
P 80, punho adicional, chave
sextavada, adaptador de aspiração,
guia paralela, cavalete

BAE 75
6.00375

APARAFUSADORAS

Equipamento standard

12 Nm
75 x 533 mm
85 x 150 mm

BERBEQUINS

Características técnicas
comparáveis
Binário
Cinta de lixa
Superfície de apoio da cinta
de lixa
Velocidade da cinta em vazio
Consumo de potência
nominal
Velocidade da cinta com carga
nominal
Peso sem cabo de
alimentação

Acessórios
N.º de
pedido
6.31114

LIXADEIRAS
PARA MADEIRA

Base das cintas de lixa
Em tecido revestido a grafite
Unidades por embalagem 2

| 113

TUPIAS E PLAINAS
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TUPIAS E PLAINAS

PARA OBTER A MÁXIMA PRECISÃO,
ELAS SÃO EXTREMAMENTE
RIGOROSAS NO TRABALHO QUE
EXECUTAM: SÃO AS TUPIAS
E PLAINAS DA METABO.
A precisão é fulcral, especialmente ao fresar e aplainar. Em última análise,
o que se pretende obter sempre é a máxima precisão. Aﬁnal de contas,
nos trabalhos de ajuste, inserção ou rectiﬁcação lida-se sempre com
margens de tolerância milimétricas. Por isso as nossas fresadoras possuem
uma roda de pré-selecção das rotações. Por outro lado, a conﬁguração
compacta das plainas permite trabalhar ainda com mais exactidão.
É bom poder conﬁar na Metabo! Metabo. Work. Don’t play.
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TUPIAS, FRESADORAS DIREITAS
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Flange do rolamento robusta em alumínio
fundido sob pressão com revestimento
a plástico
 Pinça de aperto permutável, temperada
e rectificada por forma a garantir a
concentricidade das ferramentas
 Electrónico de onda plena
Vario-Constamatic (VC)
 Regulador para pré-selecção da rotação
 Escovas de carvão auto-stop
 Adequado para accionar veios flexíveis

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Condução estável por meio de 2 colunas
 Flange do rolamento robusta em alumínio fundido sob pressão
com revestimento a plástico
 Pinça de aperto permutável, temperada e rectificada por forma
a garantir a concentricidade das ferramentas
 Bloqueio do veio para mudança fácil das fresas
 Particularmente adequadas para fresar materiais e plásticos
sensíveis ao calor
 Regulador para pré-selecção das rotações
 Ligar e desligar a máquina sem largar os comandos
 Base em alumínio fundido sob pressão com revestimento
para movimentação mais fácil
 Paralela conduzida sobre prismas
 Escovas de carvão auto-stop
 Possibilidade de aspiração externa


OFE 738

Of E 1229
Signal

FME 737

Tupia electrónica
de 710 Watt
OFE 738
Vantagens especiais
Medidor com mostrador para
ajuste de precisão da profundidade
de corte com 0,1 mm de exactidão
 Batente de profundidade com
pré-selecção de até 3 profundidades de corte diferentes
 Sistema electrónico de onda
plena Vario-Constamatic (VC)
 Sistema electrónico de onda plena
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
 Protecção contra sobrecarga
 Paralela com regulação de precisão conduzida sobre prismas
 Fixação tipo baioneta do
motor no dispositivo de fresar
 Motor adequado para
accionar veios flexíveis

y



Características técnicas
comparáveis
Altura de curso máx.
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Orifício da pinça de aperto
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Tupia-fresadora direita
electrónica de 710 Watt
FME 737

Tupia electrónica
de 1200 Watt
Of E 1229 Signal

y

y
y
y
y
y

Características
técnicas
comparáveis
Altura de curso
máx.
Rotações em
vazio
Consumo de
potência nominal
Potência útil
Rotações com
carga nominal
Orifício da pinça
de aperto
Peso sem cabo de
alimentação

10.000 - 27.000 /min
710 W
430 W
19.500 /min
8 mm
1,4 kg

y
Equipamento
standard

50 mm
10.000 - 27.000 /min
710 W
430 W
19.500 /min
8 mm
3 kg

50 mm
5.000 - 25.500 /min
1.200 W
780 W
25.500 /min
8 mm
3,4 kg

Paralela, adaptador
para extracção de
aparas, chave de bocas

Medidor com mostrador
para ajuste de precisão,
paralela com ajuste de
precisão, adaptador para
extracção de aparas,
chave de bocas

OFE 738
6.00738

Of E 1229 Signal
6.01229

Modelo
N.º de pedido

2 chaves de bocas

FME 737
6.00737

Pinças
Orifício da pinça

N.º de
pedido

Para OFE 738, Of E 1229 Signal,
FME 737
3 mm
1/8" (3,18 mm)
6 mm
1/4" (6,35 mm)
8 mm

6.31947
6.31948
6.31945
6.31949
6.31946

ACESSÓRIOS PARA TUPIAS

6.31504

6.30103
Batente angular
Possibilita uma condução
precisa das tupias
OFE 738 e
Of E 1229 Signal ao
trabalhar cantos de
placas e painéis
(por ex. ao abrir
ranhuras para embutir
ferragens ou fechaduras
e fresar ranhuras para
orlas nervuradas)



6.31213.70

Guia de tupiar
Para estes trabalhos,
a placa intermédia 6.31503
tem de ser montada na
placa das tupias
 Permite fresar com
as tupias OFE 738
e Of E 1229 Signal ao
longo da calha-guia
6.31250/6.31213

6.31248

Metabox IV
Metabox IV para
Of E 1229 Signal
Dimensões:
395 x 295 x 315 mm

6.24620

PARA OFE 738 E OFE 1229 SIGNAL
N.º de pedido
6.31503

Guia para fresagem
circular
 Para fresar aberturas
redondas, ranhurar
em círculo, arredondar
cantos e trabalhos
semelhantes, diâmetro
máximo do círculo
350 mm

6.31505

Veio flexível
 Adequadas para
âmbitos de rotação de
7.500-30.000 rpm
 Rolamentos de esferas
de ambos os lados
 Equipado com orifício
da pinça de 8 mm,
6,30979
Comprimento: 1,3 m
Moente de entrada: 8 mm
Orifício da pinça: 8 mm
Peso: 0,8 kg

6.30980

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Placa intermédia
 Para aparafusar
à base das tupias
OFE 738 e
Of E 1229 Signal.
Especialmente
adequada para
acerto de orlas

SERRAS

Ponto de centragem
 Para montar na paralela
das tupias OFE 738
e Of E 1229 Signal,
para fresar ranhuras
circulares e trabalhos
semelhantes

Guia de tupiar com bolsa

MÁQUINAS ESPECIAIS

6.30360

ORDEM COM SISTEMA

Estribo de apoio com
guia de roletes
 Para aplicar na paralela
das tupias OFE 738
e Of E 1229 Signal,
para fresar ao longo
de uma aresta curva

JARDIM

6.31507

Pinças para veio flexível
30980
Orifício da pinça: 3 mm

6.30976

Orifício da pinça: 6 mm

6.30977

Dispositivo copiador
Diâmetro: 9 mm

6.30105

Diâmetro: 11 mm

6.30106
6.30118

Orifício da pinça:
1/4" (6,35 mm)

6.30978

Diâmetro: 17 mm
Diâmetro: 24 mm

6.30119

Orifício da pinça: 8 mm

6.30979

Diâmetro: 27 mm

6.30120

Diâmetro: 30 mm

6.30121
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TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Guia-paralela
Guia-paralela com
regulação de precisão
para as tupias OFE 738
e Of E 1229 Signal
(equipamento standard)

6.31213
Calha-guia
Perfil resistente em
alumínio anodizado
 Revestimento
antiderrapante para
apoio em segurança
e protecção das peças
de trabalho contra riscos
 Régua de condução
de regulação fácil
Comprimento total:
1500 mm


SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

N.º de pedido

TUPIAS E PLAINAS

N.º de pedido

PARA OFE 738 E OFE 1229 SIGNAL

ACESSÓRIOS PARA TUPIAS
N.º de pedido
Veio flexível
 Adequadas para
âmbitos de rotação
de 20.000-30.000 rpm
 Rolamentos de esferas
de ambos os lados
 Equipado com orifício
da pinça de 6 mm,
6.30714
 Para accionar o veio
flexível 6.27609 com
o motor da tupia,
é necessário substituir
a pinça de 8 mm das
máquinas pela pinça
de 6 mm 6.31945
Comprimento: 1,3 m
Moente de entrada: 6 mm
Orifício da pinça: 6 mm
Peso: 0,8 kg

Bancadas

6.27609
N.º de pedido
0910064304
0910064576

Pinças para veio flexível
27609
Orifício da pinça: 6 mm

6.30714

Orifício da pinça: 3 mm

6.30715

Suporte horizontal
 Para fixar o motor da
tupia nos trabalhos com
os veios flexíveis
 Ø da abertura de
recepção: 43 mm

6.27354

Bancada universal Flexo 500
 Para uma utilização estacionária das serras
de recortes e (utilizando o acessório correspondente)
das tupias e serras circulares manuais da Metabo
 Com cavalete rebatível e regulação em altura
 Também em ligação com UK 290 ou UK 333 como
extensão lateral da mesa ou estação de trabalho
 Construção em aço estável e tampo de mesa grande
em perfis em vazamento

Acessórios especiais para Flexo 500
N.º de pedido

Grampo
Para a fixação segura
numa bancada

0910064380

6.27107

Conjunto de tupias
Adequado para OFE 738,
Of E 1229 Signal
Peso aprox.: 2,5kg

0910064371

N.º de pedido

Dispositivo de aspiração de aparas
 Aspiração em duas posições:
no recipiente de aparas e, em cima,
no resguardo de protecção
 Visão livre para a peça a cortar
 Ambiente de trabalho limpo
Ø do casquilho de aspiração: 100 mm

Batente angular
Comprimento da régua: 250 mm
 Espectro angular: +/- 60°

0910064410



PARA FME 737
Dispositivo de fresar
 Com o dispositivo
para fresar, a tupiafresadora direita
FME 737 converte-se
numa tupia

6.31501
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CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Para a remoção ecológica de tintas e vernizes em superfícies
lisas de madeira (p.ex. escadas, portas e janelas)
 Também adequada para trabalhar madeira não tratada
 Para trabalhar recantos e arestas de acesso difícil em
madeiramentos do telhado
 Poupança de tempo até 70% em relação às técnicas de trabalho
tradicionais
 Especialmente adequada para trabalhar ranhuras e acertar
arestas salientes
 Regulação contínua da remoção de aparas










Caixa de velocidades robusta em alumínio fundido
sob pressão e revestida
Engrenagem de dentes palloid de elevada qualidade
Motor universal com elevada reserva de potência
Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
4 lâminas reversíveis em metal duro com vida útil prolongada
Pouca vibração e, por isso, trabalho menos cansativo
Possibilidade de aspiração externa
Grelha de protecção da bobinagem Metabo

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS



TUPIAS E PLAINAS

REMOVEDORA DE TINTA

Acessórios
N.º de pedido

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

Unidades por embalagem 10

6.31660

Unidades por embalagem 4

6.31720

Paralela

6.31865

Mangueira de aspiração
Comprimento da
mangueira: 3,5 m
Ø da mangueira
de aspiração: 27 mm

6.31938

Mala em plástico

6.25449

0,15 mm
710 W
400 W
10.000 /min
7.200 /min
2,6 kg
4 lâminas reversíveis em metal
duro, adaptador para extracção
de aparas, punção com punho,
chave combinada, mala em
plástico

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

2 Nm
80 mm
ilimitada
28 mm
0 - 0,3 mm

Lâmina reversível
em metal duro

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Características técnicas
comparáveis
Binário
Círculo de corte
Profundidade máx. do rebaixo
Altura lateral de fresagem
Profundidade de corte axial da
fresa
Profundidade de corte radial da
fresa
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações em vazio
Rotações com carga nominal
Peso sem cabo de alimentação

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Removedora de tinta
de 710 Watt
LF 724 S

JARDIM

LF 724 S

LF 724 S
6.00724
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PLAINAS
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Lâminas em metal duro
 Mudança simples da lâmina através de sistema de cassete
 Profundidade de aplainar e rebaixar continuamente regulável
 Base aplainada em alumínio fundido sob pressão
 Ranhura V na parte frontal da base da plaina para facilitar
a chanfragem





Possibilidade de aspiração externa
Estribo com mola na base da plaina para assentar
a máquina sobre uma superfície

Ho 0882

Plaina
de 800 Watt
Ho 0882
Vantagens especiais
Prática e compacta (não maior que uma
plaina manual)
 Plaina robusta com base comprida para
um grande espectro de aplicação
 Electrónico de onda plena Constamatic (C)
para resultados uniformes de aplainar
 Rotações reduzidas para diminuir o ruído
durante o funcionamento em vazio
 Guia inclinável até 45° para aplainar arestas
 Extracção de aparas para a esquerda ou
direita (comutável)
 Casquilho de extracção de aparas giratório

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Plaina electrónica
de 900 Watt
Ho E 0983

y



Características técnicas comparáveis
Largura de aplainar
Profundidade de aplainar regulável
Profundidade máx. do rebaixo
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Comprimento da base da plaina
Peso sem cabo de alimentação

Ho E 0983

y
y
y
y
y
y

82 mm
0 - 3 mm
23 mm
12.000 /min
800 W
430 W
8.200 /min
290 mm
3,3 kg

82 mm
0 - 3 mm
20 mm
12.000 /min
900 W
480 W
11.000 /min
250 mm
3,1 kg

Lâminas reversíveis em metal duro,
guia, batente de profundidade para rebaixos,
adaptador para extracção de aparas,
chave sextavada

Lâminas reversíveis em metal duro,
guia inclinável, batente de profundidade
para rebaixos, saco de aparas,
chave sextavada, mala de transporte
em chapa de aço

Ho 0882
6.00882

Ho E 0983
6.00983

ACESSÓRIOS PARA HO 0882
N.º de
pedido

Lâminas de plaina

6.30282
Lâmina de plaina reversível
em metal duro
Composto por 2 lâminas de
plaina reversíveis em metal duro;
de substituição

Lâmina de plaina reversível
em metal duro
Composto por 10 lâminas
de plaina reversíveis em metal
duro

6.30991

Mala de transporte
em chapa de aço

6.31382
SERRAS

N.º de
pedido

Guia
Pode ser inclinada
até 45° para aplainar
(Equipamento standard
da plaina Ho E 0983)

6.30272

ACESSÓRIOS PARA HO E 0983

Lâmina de plaina reversível HSS 6.30566
Composto por 2 lâminas de
plaina reversíveis HSS onduladas
e rectificadas (sem grampos
de pressão); de substituição

N.º de
pedido
Mala de transporte
em chapa de aço
A plaina Ho E 0983 também
pode ser colocada na mala
de transporte para realizar
a inversão e substituição
das lâminas

6.31394

ORDEM COM SISTEMA

Jogo para acabamentos rústicos 6.30565
Composto por 2 lâminas de
plaina reversíveis HSS onduladas
e rectificadas, 2 grampos de
pressão e chave sextavada
de 2 mm

MÁQUINAS ESPECIAIS

ACESSÓRIOS PARA
HO 0882 E HO E 0983

TUPIAS E PLAINAS

PLAINAS

6.31599

Grampo
 Para a fixação segura numa
bancada

6.27107

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Cavalete para plaina
Permite a utilização estacionária
das plainas (como plaina
rectificadora)
Grampo 6.27107 para fixação
segura do cavalete à bancada

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

6.30888

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Saco para aparas
Para a recolha de quantidades
pequenas de aparas

JARDIM

N.º de
pedido
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SERRAS
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SERRAS

MANTÉM SEMPRE ALTA A FASQUIA
DA QUALIDADE DE CORTE:
É UMA SERRA DA METABO.
Desde o seu lançamento, as serras da Metabo são muito apreciadas pelos
proﬁssionais. As nossas serras circulares manuais estão concebidas de maneira
a suportarem os desaﬁos que os marceneiros, carpinteiros e especialistas em
acabamentos de interiores enfrentam no dia-a-dia. Além da sua potência, da sua
elevada qualidade e da sua excelente segurança, elas também convencem pelos
seus acessórios de alta qualidade como, por ex., a calha-guia e as lâminas
de serra compatíveis com as ferramentas de outros fabricantes e que estão
optimizados para as tarefas mais difíceis. O nosso programa de lâminas de serra
excelentemente fabricadas com os melhores materiais assegura sempre cortes
da mais alta qualidade. Graças a todas estas características, praticamente não
há situação nenhuma em que elas não se distingam pela qualidade do corte
que proporcionam. Metabo. Work. Don’t play.
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SERRAS CIRCULARES MANUAIS
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
 Dispositivo de bloqueio do veio
 Placa de guia fechada para apoio seguro
 Indicador de corte bem visível para serrar ao longo
de traçado prévio
 Bloqueio contra ligação inadvertida da máquina
 Regulação do ângulo da lâmina de serra em relação
à placa de guia para maior precisão de corte
 Cortes inclinados com elevada precisão até 45°
 Sistema de lubrificação para maior longevidade
do mecanismo
 Extracção de aparas ideal
 Possibilidade de aspiração externa
 Calha-guia 6.31213 e adaptador adequado disponível
como acessório

KS 54

KS 66

Serra circular
de 1010 Watt
KS 54
Vantagens especiais
Estrutura da serra robusta em alumínio
fundido sob pressão
 Indicador de corte regulável com precisão
 Casquilho de aspiração rotativo e encaixável
 Escovas de carvão auto-stop

y



Características técnicas comparáveis
Binário
Profundidade de corte máx. a 90°
Profundidade de corte máx. a 45°
Profundidade de corte regulável
Diâmetro da lâmina de serra
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Velocidade de corte com carga nominal
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Serra circular
de 1400 Watt
KS 66

y
y
y

4 Nm
54 mm
38 mm
0 - 54 mm
160 mm
6.000 /min
1.010 W
630 W
4.200 /min
35 m/s
3,4 kg

9 Nm
66 mm
47 mm
0 - 66 mm
190 mm
4.200 /min
1.400 W
800 W
3.200 /min
32 m/s
5,5 kg

Lâmina de serra circular fina em metal duro
(10 dentes), guia paralela, chave sextavada

Lâmina de serra circular fina em metal duro
(14 dentes), guia paralela, chave sextavada

KS 54
6.00540

KS 66
6.00542












ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS



Bloqueio contra ligação inadvertida da máquina
Regulação do ângulo da lâmina de serra em relação à placa
de guia para maior precisão de corte
Cortes inclinados com elevada precisão até 45°
Sistema electrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
Regulador para pré-selecção das rotações
Protecção contra sobrecarga
Possibilidade de aspiração externa
Casquilho de aspiração rotativo e encaixável
Escovas de carvão auto-stop
Calha-guia 6.31213 disponível como acessório
Ajuste de precisão da máquina sem ferramentas
com utilização da calha-guia 6,31213

SERRAS

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Serra de imersão e circular manual combinadas - duas funções
completas numa máquina
 Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
 Substituição da lâmina de serra SmartChange: imobilizador
do resguardo oscilante e da lâmina de serra para uma
mudança confortável com ambas as mãos
 Estrutura da serra leve em magnésio fundido sob pressão
 Placa de guia estável e leve em magnésio fundido sob pressão
 Borracha anti-vibração, antiderrapante na área do punho
 Adequada para serrar junto à parede
 Paralela dupla, utilização à esquerda e direita
 Indicador de corte bem visível para serrar ao longo de traçado
prévio também em cortes em esquadria


TUPIAS E PLAINAS

SERRAS DE IMERSÃO E CIRCULARES MANUAIS

KSE 55 Vario
Plus
NOVO

Modelo
N.º de pedido

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

3,7 kg
TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Equipamento standard

5 Nm
55 mm
40 mm
0 - 55 mm
160 mm
2.000 - 5.200 /min
1.200 W
700 W
5.200 /min
44 m/s

Lâmina de serra circular
em metal duro (42 dentes),
guia paralela, adaptador
para extracção de aparas,
chave para substituição
da lâmina de serra

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Características técnicas
comparáveis
Binário
Profundidade de corte máx. a 90°
Profundidade de corte máx. a 45°
Profundidade de corte regulável
Diâmetro da lâmina de serra
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Velocidade de corte com carga
nominal
Peso sem cabo de alimentação

JARDIM

Serra de imersão e serra circular
de 1200 Watt
KSE 55 Vario Plus

KSE 55 Vario Plus
6.01204
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SERRAS CIRCULARES MANUAIS
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
 Dispositivo de bloqueio do veio
 Estrutura da serra robusta em alumínio fundido sob pressão
 Placa de guia fechada para apoio seguro
 Indicador de corte bem visível para serrar ao longo de traçado
prévio
 Bloqueio contra ligação inadvertida da máquina
 Regulação do ângulo da lâmina de serra em relação à placa
de guia para maior precisão de corte









Cortes inclinados com elevada precisão até 45°
Sistema de lubrificação para maior longevidade do mecanismo
Extracção de aparas ideal
Possibilidade de aspiração externa
Casquilho de aspiração rotativo e encaixável
Escovas de carvão auto-stop

KS 66 Plus

KSE 68 Plus

Serra circular
de 1400 Watt
KS 66 Plus
Vantagens especiais
Paragem rápida da lâmina de serra
ao desligar a máquina
 Placa de guia estável em magnésio fundido
sob pressão leve
 Borracha anti-vibração, antiderrapante
na área do punho
 Paralela dupla
 Paralela dupla, utilização à esquerda e direita
 Indicador de corte regulável com precisão
 Sistema electrónico de onda plena VarioTacho-Constamatic (VTC)
 Regulador para pré-selecção das rotações
 Limitação electrónica da corrente de arranque
 Protecção contra sobrecarga
 Calha-guia disponível como acessório
(N.º de pedido 6.31250)
 Calha-guia 6. 31213 disponível como
acessório
 Ajuste de precisão da máquina sem
ferramentas com utilização da calha-guia
6,31213

y



Características técnicas comparáveis
Binário
Profundidade de corte máx. a 90°
Profundidade de corte máx. a 45°
Profundidade de corte regulável
Diâmetro da lâmina de serra
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Velocidade de corte com carga nominal
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Serra circular electrónica
de 1600 Watt
KSE 68 Plus

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

9 Nm
66 mm
47 mm
0 - 66 mm
190 mm
4.200 /min
1.400 W
800 W
3.200 /min
28 m/s
5,5 kg

11 Nm
68 mm
48 mm
0 - 68 mm
190 mm
2.000 - 4.200 /min
1.600 W
850 W
4.200 /min
42 m/s
5,6 kg

Lâmina de serra circular fina em metal duro
(14 dentes), guia paralela, chave sextavada

Lâmina de serra circular fina em metal duro
(14 dentes), guia paralela, chave sextavada

KS 66 Plus
6.00544

KSE 68 Plus
6.00545

SERRAS CIRCULARES MANUAIS
Acessórios
N.º de pedido
6.31213

Calha-guia com bolsa

6.31213.70

Peça de união
Para unir 2 calhas-guia 6.31213
sem problemas

6.31211

2 grampos
 Para fixar a calha-guia 6.31213
sobre a peça de trabalho ou a
bancada de trabalho

6.31031

N.º de pedido

0910064304

ORDEM COM SISTEMA

0910064576



6.30924
Casquilho de ejecção de aparas
Rotativo
 Para a colocação da mangueira de
aspiração na serra circular manual
KS 54 e KSE 55 Plus
6.31938
Mangueira de aspiração
Com Ø da peça de ligação de 58 mm
com fixação tipo baioneta e peça de
ligação em borracha (Ø interior
30 mm, Ø exterior 35 mm) Ø da peça
de ligação: 58/35 mm Comprimento
da mangueira: 3,5 m Ø da mangueira
de aspiração: 27 mm


Metabox IV
Caixas extremamente robustas,
resistentes à ruptura com pega
larga
 Sistema de ordenação inteligente
no interior da caixa... - os
acessórios certos sempre junto
da respectiva máquina - divisões
especiais para guardar acessórios
e peças pequenas... e de caixa
para caixa - as caixas podem ser
empilhadas e acopladas - sistema
de arrumação fácil na oficina, no
veículo, em qualquer lado
Dimensões: 395 x 295 x 315 mm

Acessórios especiais para Flexo 500

0910064398

Paralela
Para cortes longitudinais ou para
corte de placas grandes
 Perfil de adaptação comprido para
um guiamento seguro da peça

0910063707

Batente angular
Comprimento da régua: 250 mm
 Espectro angular: +/- 60°
Peso: 0,75 kg
Dispositivo de aspiração de aparas
 Aspiração em duas posições:
no recipiente de aparas e, em cima,
no resguardo de protecção
 Visão livre para a peça a cortar
 Ambiente de trabalho limpo
Ø do casquilho de aspiração: 100 mm

0910064410

0910064401





0910064371

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Para KS 54, KSE 55 Plus
KS 66 Para KSE 55 Vario Plus
Para KS 66 Plus, KSE 68 Plus



JARDIM

N.º de pedido
Conjunto para serras circulares
manuais
Adequado para as serras circulares
manuais da Metabo KS 54,
KSE 55 Plus, KS 66, KSE 68 Plus
Extensão lateral da mesa
 Aumenta a superfície de apoio;
ideal para placas grandes
 Permite cortes com paralela
de até 610 mm
 Regulável em altura
Comprimento: 674 mm
Largura: 501 mm

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

6.31019
Placa de guia
Para montar as serras circulares
manuais KSAP 18, KS 54 e KS 54 SP
sobre a calha-guia 6.31213.
 Placa de guia completa com 2
casquilhos roscados em alumínio
montados para as serras circulares
manuais
6.31020
Adaptador
 Para montar as serras circulares
manuais KS 66 e KSE 68 Plus
(antigo; N.º de pedido 6.00543)
sobre a calha-guia 6.31213.

Bancada universal Flexo 500
 Para utilização estacionária de serras de recortes,
tupias e serras circulares manuais Metabo
(apenas utilizando o acessório correspondente)
 Com cavalete rebatível e regulação em altura
 Construção em aço estável e tampo de mesa
grande em perfis em vazamento

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS



MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS

Calha-guia
 Perfil resistente em alumínio
anodizado
 Revestimento antiderrapante
para apoio em segurança
e protecção das peças
de trabalho contra riscos
 Régua de condução
de regulação fácil
Adequado para: As serras circulares
manuais da Metabo (utilizando
o acessório correspondente;
KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus,
KSE 68 Plus aplicável directamente)
Comprimento total: 1500 mm

TUPIAS E PLAINAS

Bancadas

6.24595
6.24596
6.24598
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SERRAS DE RECORTES
CONTRA FACTOS NÃO HÁ ARGUMENTOS.
A potência, o manuseamento e os acessórios são
determinantes para a qualidade de todos o tipos de
serras. Nas serras de recortes, a existência de um
mecanismo de movimento pendular, que permite
trabalhar com maior rapidez e conforto, é uma
característica que torna a ferramenta mais prática.
Sistema electrónico VC
Para cortar com o número
de cursos de acordo com
a utilização.

Por outro lado, é cada vez maior o número de
profissionais que vai entrando na onda das ferramentas
com sistema electrónico. O sistema electrónico de onda
plena Vario-Constamatic (VC) permite às serras de
recortes uma regulação do número de cursos de acordo
com a utilização.

Caixa de engrenagens em
alumínio fundido sob pressão
Prolonga o tempo de vida da
ferramenta. A máquina é mais
robusta e dissipa com maior
rapidez o calor gerado.

Design ergonómico
Trabalho seguro e confortável
através da forma ideal como
assenta na mão.

Substituição da
lâmina de serra
"Quick" Metabo
Rápido,
confortável,
seguro.
Substituição da
lâmina de serra
sem chave.

Fixação rápida da placa de guia
Permite cortes inclinados com
ajustes angulares de 15, 30 e 45°.

Potente para a utilização profissional contínua
As serras de recortes electrónicas orbitais de
720 watts permitem cortes precisos em
madeira até 135 mm de espessura.
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Mecanismo de movimento
pendular regulável em 5 níveis
Rendimento de corte elevado,
trabalhos mais cómodos, maior
durabilidade das lâminas
de serra.

Cortes totalmente direitos ou cortes
redondos
Os acessórios adicionais como a calha-guia
ou guia circular aumentam o espectro de
utilização das serras de recortes Metabo.

Rolo de apoio da lâmina
de serra com rolamento
de agulhas e ranhura-guia
Cortes exactos, pois o rolo
de apoio está colocado num
nível muito baixo.

Sistema electrónico de onda plena VarioConstamatic (VC)
O número de cursos pode ser regulado
individualmente de acordo com a utilização.
Assim, por ex., para os metais, é ajustado um
valor baixo e, para a madeira, é ajustado um
valor alto.

SERRAS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Substituição rápida da lâmina Metabo "Quick"
 Rolo de apoio da lâmina de serra colocado num nível baixo
 Metabo Straight Cut System SCS: Unha inserível na placa
de guia para serrar a direito de forma ainda mais simples
 Manuseamento óptimo devido ao design ergonómico
 Caixa do motor estreita e pega adicional
 Dispositivo de sopro adicional para manter a visibilidade
sobre a linha de corte
 Luz LED integrada para uma iluminação ideal da área
de corte
 Laser para sinalização exacta do corte disponível como
acessório
 Sistema electrónico de onda plena Vario-Constamatic (VC)
 Regulador para pré-selecção do número de cursos
 Movimento pendular regulável
 Possibilidade de aspiração externa
 Calha-guia e dispositivo de guia disponíveis como
acessórios
 Depósito para chave sextavada

NOVO

Serra de recortes
electrónica
orbital
de 570 Watt
STEB 70 Quick
Características técnicas
comparáveis
Binário
Espessura máx. do material em
- Madeira
- Metais não-ferrosos
- Chapa de aço
Níveis do movimento
pendular
Número de cursos em vazio
Consumo de potência
nominal
Potência útil
Peso sem cabo de
alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

Serra de recortes
electrónica
orbital
de 590 Watt
STEB 80 Quick

6 Nm

6 Nm

70 mm
20 mm
6 mm
4

80 mm
25 mm
8 mm
4

1.000 - 3.300 /min
570 W

1.000 - 3.300 /min
590 W

335 W
2 kg

350 W
2 kg

Casquilho de
aspiração, visor
de protecção,
insersor antiaparas, lâmina de
serra de recortes,
chave sextavada,
mala em plástico

Casquilho de
aspiração, visor
de protecção,
protecção do
punho, insersor
anti-aparas,
lâmina de serra
de recortes, chave
sextavada, mala
em plástico

STEB 70 Quick
6.01040

STEB 80 Quick
6.01041

Serra de recortes Serra de recortes
electrónica
electrónica
orbital
orbital
de 630 Watt
de 610 Watt
STE 100 SCS
STE 90 SCS
Características técnicas
comparáveis
Binário
Espessura máx. do
material em
- Madeira
- Metais não-ferrosos
- Chapa de aço
Níveis do movimento
pendular
Número de cursos em
vazio
Consumo de potência
nominal
Potência útil
Peso sem cabo de
alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

6,3 Nm

6,3 Nm

90 mm
20 mm
6 mm
4

100 mm
25 mm
8 mm
4

1.000 3.000 /min
610 W

1.000 3.000 /min
630 W

360 W
2,2 kg

380 W
2,2 kg

Casquilho de
Casquilho de
aspiração, visor
aspiração, visor
de protecção,
de protecção,
protecção do
protecção do
punho, insersor
punho, insersor
anti-aparas,
anti-aparas,
3 lâminas de
3 lâminas de
serra de recortes, serra de recortes,
chave sextavada, mala em plástico
mala em plástico

STE 90 SCS
6.01042

STE 100 SCS
6.01043
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JARDIM

STE 100 SCS

NOVO

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

STE 90 SCS

NOVO

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

STEB 80 Quick

NOVO

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

STEB 70 Quick

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Substituição rápida da lâmina Metabo “Quick” através
de patilha de fixação
 Rolo de apoio da lâmina de serra colocado num nível baixo
 Manuseamento óptimo devido ao design ergonómico
 Punho fechado revestido a borracha
 Interruptor com bloqueio para utilização contínua
 Dispositivo de sopro adicional para manter a visibilidade
sobre a linha de corte
 Laser para sinalização exacta do corte disponível como
acessório
 Electrónico Variospeed (V) para regulação contínua da rotação
 Regulador para pré-selecção do número de cursos
 Curso orbital regulável
 Possibilidade de aspiração externa
 Protecção anti-aparas na placa de guia
 Calha-guia e dispositivo de guia disponíveis como acessórios
 Depósito para chave sextavada

TUPIAS E PLAINAS

SERRAS DE RECORTES

SERRAS DE RECORTES
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Engrenagem e motor robusto
 Rolo de apoio da lâmina de serra colocado num nível baixo
 Fixação rápida da placa de guia para cortes inclinados
 Manuseamento óptimo devido ao design ergonómico
 Dispositivo de sopro para manter a visibilidade sobre
a linha de corte
 Protecção do punho ajustável em altura
 Sistema electrónico de onda plena Vario-Constamatic (VC)


STE 100 Plus

STE 135



Características técnicas
comparáveis
Binário
Espessura máx. do material em
- Madeira
- Metais não-ferrosos
- Chapa de aço
Níveis do movimento pendular
Número de cursos em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Regulador para pré-selecção do número de cursos
Caixa de engrenagens em alumínio fundido sob pressão com
movimento pendular regulável
Possibilidade de aspiração externa
Escovas de carvão auto-stop
Protecção anti-aparas na placa de guia
Calha-guia e dispositivo de guia disponíveis como acessórios
Depósito para chave sextavada

STE 135 Plus

Serra de recortes
electrónica orbital
de 680 Watt
STE 100 Plus
Vantagens especiais
Cortes potentes em madeira
até 135 mm de espessura
 Substituição simples e rápida
da lâmina de serra
 Substituição rápida da lâmina
Metabo "Quick"
 Punho fechado revestido a borracha
 Caixa do motor estreita e
pega adicional



STEB 135

STEB 135 Plus

Serra de recortes
electrónica orbital
de 720 Watt
STE 135

Serra de recortes
electrónica orbital
de 720 Watt
STE 135 Plus

Serra de recortes
electrónica orbital
de 720 Watt
STEB 135

Serra de recortes
electrónica orbital
de 720 Watt
STEB 135 Plus

y

y

y

y

y
y

y
y

y
y

y

7 Nm

7 Nm

7 Nm

135 mm
35 mm
10 mm
5
1.000 - 3.000 /min
720 W
450 W
2,5 kg

135 mm
35 mm
10 mm
5
1.000 - 3.000 /min
720 W
450 W
2,6 kg

135 mm
35 mm
10 mm
5
1.000 - 3.000 /min
720 W
450 W
2,6 kg

y

y

y

6 Nm

7 Nm

110 mm
25 mm
8 mm
5
1.000 - 2.800 /min
680 W
400 W
2,6 kg

135 mm
35 mm
10 mm
5
1.000 - 3.000 /min
720 W
450 W
2,5 kg

Casquilho de
Casquilho de
Casquilho de
Casquilho de
Casquilho de
aspiração, visor de
aspiração, visor de
aspiração, visor de
aspiração, visor de
aspiração, visor de
protecção, protecção protecção, protecção protecção, protecção protecção, protecção protecção, protecção
do punho, insersor
do punho, insersor
do punho, insersor
do punho, insersor
do punho, insersor
anti-aparas, lâmina
anti-aparas, lâmina
anti-aparas, lâmina
anti-aparas, lâmina
anti-aparas, lâmina
de serra de recortes, de serra de recortes, de serra de recortes, de serra de recortes, de serra de recortes,
chave sextavada
chave sextavada
chave sextavada
chave sextavada
chave sextavada
STE 100 Plus
6.10501

STE 135
6.11100

STE 135 Plus
6.10900

STEB 135
6.11200

STEB 135 Plus
6.11000

ACESSÓRIOS PARA SERRAS DE RECORTES
6.31211

2 grampos
Para fixar a calha-guia 6.31213
sobre a peça de trabalho ou a
bancada de trabalho

6.31031

Mesa para serra de recortes
Com grampo para fixar à bancada
Dimensões do tampo da mesa:
183 x 255 mm

6.23689

Bancada universal Flexo 500
Para utilização estacionária de
serras de recortes, tupias e serras
circulares manuais Metabo
(apenas utilizando o acessório
correspondente)
 Com cavalete rebatível
e regulação em altura
 Construção em aço estável
e tampo de mesa grande
em perfis em vazamento

0910064304

Extensão lateral da mesa
Aumenta a superfície de apoio;
ideal para placas grandes
 Permite cortes com paralela
até 610 mm
 Regulável em altura
Adequado para: UK 333, UK 290,
Flexo 500
Comprimento: 674 mm
Largura: 501 mm
Pino de lubrificação
 Para lubrificar as lâminas
das serras de recortes
ao cortar metais
3 insersores prensados
Adequado para: ST 50 Pendix,
STE 70, STE 80 Quick

0910064401

N.º de pedido

Acessórios
N.º de pedido
6.23664

6.31340
Guia circular e paralela
Para cortar círculos com Ø 100 mm
até Ø 360 mm e para cortes
paralelos em relação a uma
margem (distância máx. até
à margem 210 mm)



Calha-guia
Perfil resistente em alumínio
anodizado
 Revestimento antiderrapante
para apoio em segurança e
protecção das peças de trabalho
contra riscos
 Régua de condução
de regulação fácil
Comprimento total: 1500 mm
Calha-guia com bolsa

6.31213

Dispositivo de guia
Para utilizar as serras de recortes
em combinação com a calha-guia
6.31250/6.31213

6.31249

3 insersores prensados
Adequado para: STE 100 Plus,
STE 135, STE 135 Plus, STEB 135,
STEB 135 Plus

6.23443

ORDEM COM SISTEMA



6.31208

6.23665

6.31938
Mangueira de aspiração
Com Ø da peça de ligação
de 58 mm para fixação tipo baioneta
e peça de ligação em borracha
(Ø interior 30 mm, Ø exterior 35 mm)
Comprimento da mangueira: 3,5 m
Ø da mangueira de aspiração:
27 mm
6.25450
Mala em plástico
Para ST 50 Pendix,
STE 70, STE 80 Quick





MÁQUINAS ESPECIAIS

0910064576

Mala em plástico
Para STE 100 Plus, STE 105 Plus,
STEB 105 Plus, STE 135,
STE 135 Plus, STEB 135,
STEB 135 Plus

6.25446

Metabox I para ST 50-STEB 135
Para ST 50 Pendix, STE 70,
STE 80 Quick, STE 100 Plus,
STE 135 Plus, STEB 135 Plus
Dimensões: 395 x 295 x 105 mm

6.24639

6.31213.70
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SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Placa de protecção
 Para montar na base das serras
de recortes A placa de protecção
evita que as superfícies sensíveis
das peças de trabalho sejam
riscadas



JARDIM

6.23645
Sortido de lâminas para serras
de recortes 2
 Para madeira, metal e plástico
 Lâminas de serra HCS/Lâmina
de serra HSS
constituído, cada um, por 1 lâmina
de serra 6.23633, 6.23635, 6.23632,
6.23631 e 6.23637
Campo de aplicação: madeira,
plásticos, metal
Número de peças: 5
6.23600
Sortido de lâminas para serras
de recortes 3
 Para madeira, metal e plástico
 Lâminas de serra HCS/Lâminas
de serra HSS
Constituído por 2 lâminas de serra
de recortes de cada: 6.23634,
6.23633, 6.23646, 6.23637, 6.23638
Campo de aplicação: madeira, metal,
plásticos
Número de peças: 10
6.23698
Sortido de lâminas para serras
de recortes 4
 Para madeira
 Lâminas de serra HCS
Composto por cada 10 lâminas de
serra 6.23633 e 6.23635 e 5 lâminas
de serra 6.23649
Campo de aplicação: Madeira
Número de peças: 25



TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

6.23968
Sortido de lâminas para serras
de recortes 1
 Para madeira e metal
 Lâminas de serra HCS/Lâmina de
serra HSS
Composto por cada 1 lâmina de
serra 6.23634, 6.23633, 6.23637
Campo de aplicação: madeira, metal
Número de peças: 3

SERRAS

Peça de união
 Para unir 2 calhas-guia 6.31213
sem problemas

TUPIAS E PLAINAS

N.º de pedido

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Sortidos de lâminas para serras de recortes com haste de um
came
Adequado para Metabo, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch,
DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil...

SERRAS DE SABRE
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Para serrar madeira, plásticos, tubos e perfis metálicos...
 Motor robusto e potente
 Caixa de velocidades compacta em alumínio fundido
sobre pressão
 Curso orbital adicional
 Electrónica Variospeed (V)
 Dispositivo electrónico de arranque suave
 Lâmina de serra rotativa em 180°
 Substituição rápida da lâmina Metabo „Quick“
 Batente de profundidade regulável sem ferramentas
 Utilização universal devido à vasta gama de lâminas de serra


PSE 1200

Serra de sabre
electrónica orbital
de 1200 Watt
PSE 1200
Características técnicas
comparáveis
Binário
Número de cursos em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Curso da lâmina de serra
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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15 Nm
0 - 2.600 /min
1.200 W
650 W
28 mm
4 kg
3 lâminas de serra,
mala em plástico

PSE 1200
6.01301

TUPIAS E PLAINAS

FRESADORAS DE ABRIR ROÇOS
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Ideal para abrir roços de forma rápida e precisa
 Largura do roço regulável
 Bloqueio do veio
 Profundidade de corte regulável de modo contínuo
 Motor robusto Marathon da Metabo
 Trabalho sem esforço devido ao corte com tracção de cima
para baixo
 Punho adicional regulável
 Com punção
 Em caso de utilização de um só disco de corte Diamant,
também adequada para cortar
 Grelha de protecção da bobinagem Metabo
 Escovas de carvão auto-stop
 Casquilhos de aspiração para todos os tubos de aspiração usuais


MFX 65

y
y

y

NOVO

y
y

3,5 Nm
125 mm
10/17/23/30 mm

Profundidade de corte regulável
Rotações em vazio
Consumo de potência nominal
Potência útil
Rotações com carga nominal
Peso sem cabo de alimentação

0 - 30 mm
8.200 /min
1.400 W
750 W
8.200 /min
3,9 kg

Modelo
N.º de pedido Máquina
– com 2 discos de corte Diamant
– sem discos de corte Diamant

Para materiais duros; segmentado
Classe de qualidade "professional"/CP
 Ideal para todos os materiais de construção duros como
betão (também armado), manilhas em betão, granito,
arenito duro, pedras de calçada, betonilha.
 Diamantes de elevada qualidade com liga macia
garantem um óptimo rendimento de corte e elevada
durabilidade.
 Segmentos de diamante soldados a laser
 Altura do segmento: 12,0 mm; velocidade máxima
de trabalho 80 m/s (300 - 350 mm: 100 m/s)

y

Características técnicas
comparáveis
Binário
Diâmetro dos discos de corte
Larguras possíveis do roço

Equipamento standard

N.º de
pedido
ORDEM COM SISTEMA

y

Rotações Unidades
por
máx.
embalagem
/min

JARDIM

y

Número de
segmentos
mm

Diâmetro
x furo
mm

18 Nm
230 mm
3/9/17/29/33/
37/41 mm
20 - 65 mm
6.600 /min
2.500 W
1.770 W
4.500 /min
7,7 kg

4 anéis
7 anéis
distanciadores,
distanciadores,
porca de aperto,
porca de aperto,
punho lateral, chave punho lateral, chave
de fendas angular, de serviço, punção,
chave de serviço,
mala de transporte
punção, mala de
em chapa de aço
transporte em
chapa de aço
MFE 30

MFX 65

6.01119.50
6.01119

–
6.01225

125 x 22,23
9
12.200
1
6.28130
230 x 22,23
15
6.600
1
6.28134
Para materiais abrasivos; segmentado
Classe de qualidade "professional"/AP
 Para uma boa capacidade de corte em materiais macios
e abrasivos como betão fresco, arenito calcário, arenito.
 Diamantes de elevada qualidade com liga dura garantem
um óptimo rendimento de corte e uma elevada
durabilidade.
 Segmentos de diamante soldados a laser
 Altura do segmento: 12,0 mm; velocidade máxima
de trabalho 80 m/s (300 - 350 mm: 100 m/s)
NOVO

125 x 22,23
230 x 22,23
1)

9
15

12.200
6.600

1
1

6.281421)
6.28145

Equipamento standard na MFE 30 (N.º de pedido 6.01119.50)

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

y

Discos de corte diamantados

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Vantagens especiais
Electrónico de onda plena
Tacho-Constamatic (TC)
 Limitação da corrente de
arranque
 Limitação electrónica da
corrente de arranque
 Protecção contra
rearranque involuntário
 Rolo por baixo da caixa do
motor para guiar a
máquina com exactidão
 Punho rotativo regulável
sem qualquer ferramenta
 Interruptor de segurança
Metabo: bloqueio contra
ligação involuntária
 Protecção contra sobrecarga
 Embraiagem de segurança
S-automatic Metabo


Fresadora
de abrir roços
de 2500 Watt
MFX 65

Acessórios
N.º de
pedido
Mangueira de aspiração
Ø da peça de ligação: 35/35 mm
Comprimento da mangueira: 4 m
Ø da mangueira de aspiração:
35 mm

6.30344
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Fresadora de abrir
roços electrónica
de 1400 Watt
MFE 30

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS

MFE 30

PISTOLAS DE AR QUENTE
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para remover tintas velhas em madeira e metal sem fazer pó
 Para secar camadas de tinta nova e massa
 Para descongelar tubos de água congelados, etc.
 Para rematar as extremidades dos cabos
 Para soldaduras de reparação em tendas, barcos
e outros trabalhos similares


H 1600

Vantagens especiais
Três níveis de calor
 Estabilização contínua
electrónica da temperatura
 Mostrador LCD da temperatura
seleccionada e da verdadeira
temperatura alcançada
Características técnicas
comparáveis
Quantidade de ar
Temperatura do ar
Consumo de potência nominal
Peso sem cabo de alimentação

Modelo
N.º de pedido
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Longa duração devido ao filtro de ar fácil de limpar
Motor potente com refrigeração ideal do aparelho
Três níveis de ventilação
Manuseamento óptimo devido ao design ergonómico
Trabalhar seguro devido à superfície de apoio grande
e antiderrapante

HE 2000

Pistola de ar quente
de 1600 Watt
H 1600





HE 2300
Control

Pistola de ar quente
de 2000 Watt
HE 2000

Pistola de ar quente
de 2300 Watt
HE 2300 Control

y

y

y

y

250/350/500 l/min
50/350/550 °C
1600 W
0,7 kg

250/270/500 l/min
50 - 600 °C
2000 W
0,75 kg

250/270/500 l/min
50 - 650 °C
2300 W
0,75 kg

H 1600
6.01605

HE 2000
6.02005

HE 2300 Control
6.02305

Bocal redutor
Para colocar o aquecedor
de soldadura 6.30009
 Também adequado para
aquecimento de pontos específicos
(por ex. para remover pontos
soldados)
Diâmetro: 14 mm

N.º de
pedido

Bocal com fenda
Para soldar encerados
e laminados em PVC
 Para colocar o bocal, é necessário
o bocal redutor 6.30005

6.30006

Bocal de corte
 Para cortes direitos e curvos
em espumas rígidas
(por ex. esferovite)
 Para colocar o bocal, é necessário
o bocal redutor 6.30005

6.30008

Bocal de soldadura
 Para trabalhar fio de soldadura
em plástico (até 5 mm de diâmetro!)
 Para colocar o bocal de soldadura,
é necessário o bocal redutor 6.30005

6.30007

N.º de
pedido
Tubo de remate
Diâmetro: 2,4 - 4,8 mm
Unidades por embalagem 50

6.30012

Tubo de remate
Diâmetro: 4,8 - 9,5 mm
Unidades por embalagem 30

6.30013

6.30004



Bocal redutor
Para colocar o bocal com fenda
6.30006, bocal de corte 6.30008
e o bocal de soldadura 6.30007.
Também adequado para
aquecimento de pontos específicos
(por ex. para remover pontos
soldados)
Diâmetro: 9 mm

Fio de soldadura em plástico, Ø 4 mm
(embalagens com 100 g cada)

6.30005



Acessórios
N.º de
pedido
Aquecedor de soldadura
Para soldadura topo a topo de
plásticos. As peças a soldar são
pressionadas contra as faces do
aquecedor até atingirem o ponto
de fusão. Em seguida, são retiradas
e pressionadas uma contra a outra.
 Para colocar o aquecedor de
soldadura, é necessário o bocal
redutor 6.30010

N.º de
pedido
Fio de soldadura em plástico
Material: PVC macio
 Para trabalhos de soldadura
em peças de PVC macio
(por ex. tubos e placas), soldar
pavimentos em PVC

6.30019

Fio de soldadura em plástico
Material: PVC duro
 Para trabalhos de soldadura
em peças de PVC duro
(por ex. tubos e placas)
Fio de soldadura em plástico
Material: PEBD (polietileno
de baixa densidade)
 Para trabalhos de soldadura
em objectos de PEBD
(por ex. electrodomésticos
e artigos electrotécnicos)
Fio de soldadura em plástico
Material: PEAD (polietileno
alta densidade)
 Para trabalhos de soldadura
em objectos de PEAD
(por ex. banheiras e cestos)
Fio de soldadura em plástico
Material: PP (polipropileno)
 Para trabalhos de soldadura em
embalagens, tubos, peças de
veículos e semelhantes em PP

6.30015

MÁQUINAS ESPECIAIS

6.30003



ORDEM COM SISTEMA

Bocal deflector
Para remover camadas de pintura
antiga de caixilhos de janelas,
para aplicar ou remover cera
nos esquis
Largura: 75 mm
Bocal reflector
 Para aquecer tubos de plástico
antes de os moldar; para fazer
encolher mangas termo-retrácteis
(por ex. extremidades de cabos)

Tubos de remate
Para remate das extremidades do cabo, condutores de cabos,
etc. através do aquecimento com o bocal reflector 6.30004



JARDIM

6.30002

6.30021

6.30014

6.30020

6.30009



TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Bocal largo
Para remover camadas de pintura
antiga de grandes superfícies
Largura: 75 mm



TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

6.30001

Jogo de remoção de pintura
N.º de
pedido


6.31046
Composto por
3 lâminas raspadeiras
diferentes e um
punho
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Bocal largo
 Para secar e para remover
camadas de pintura antiga
Largura: 50 mm

6.30010



SERRAS

N.º de
pedido

Bocais

TUPIAS E PLAINAS

ACESSÓRIOS PARA SOPRADORES DE AR QUENTE

AGRAFADORAS
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para trabalhar com agrafos, pregos, agrafos Metabo para perfis
(fixar tábuas com ranhuras e linguetas) e para juntas (para painéis)
 Variação electrónica contínua da energia de impacto
 Placa com ranhura para posicionamento correcto da agrafadora
sobre a lingueta de fixação dos agrafos Metabo para perfis e para
juntas
 Dispositivo de segurança contra disparo acidental


Ta E 2019

Ta E 3030

Agrafadora
Ta E 2019
Vantagens especiais
Também adequado para agrafos
de arame extra-largo
 Possibilidade de repetição
(para agrafos e pregos)
 Dispositivo multi-impacto com
controlo electrónico (para agrafos
e pregos). Um sensor de profundidade interrompe automaticamente o dispositivo multi-impacto
quando o agrafo (ou prego)
penetrou completamente.
 Sapata de protecção em
borracha para colocar sobre a
placa da agrafadora. A sapata de
protecção evita marcas durante
o trabalho com a agrafadora
sobre material macio.


Características técnicas
comparáveis
Sequência de impulsos máx.
Para trabalhar com
- Agrafos, 4 mm de largura
- Agrafos, 10 mm de largura
- Agrafos de arame extra largo,
10 mm de largura
- Pregos
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Ta M 3034

Agrafadora
Ta E 3030

Agrafadora
Ta M 3034

y
y

y
y

y

y

20 /min

20 /min

20 /min

12 - 18 mm
8 - 18 mm
8 - 14 mm

18 - 30 mm

18 - 30 mm

19 mm
1 kg

16 - 30 mm
1,2 kg

16 - 30 mm
1,2 kg

Depósito universal para todos
os agrafos e pregos utilizáveis,
3 placas frontais

Depósito para agrafos com 4 mm
de largura (até 30 mm de
comprimento) e pregos com
16-30 mm de comprimento,
sapata de protecção em borracha

Depósito para agrafos com 4 mm
de largura (até 30 mm de
comprimento) e pregos com
16-30 mm de comprimento,
sapata de protecção em borracha

Ta E 2019
6.02019

Ta E 3030
6.03030

Ta M 3034
6.03034

ACESSÓRIOS PARA AGRAFADORAS/PISTOLA DE COLA

6.31053

Extractor de agrafos

6.30923

Mala de transporte em chapa de aço
Para Ta E 2019, Ta E 3030, Ta E 3034

6.31416

KE 3000

Equipamento standard

11 mm
200 mm
18 g/min
aprox. 6 min
aprox. 200 °C
0,25 kg
Bastão de cola (200 mm
de comprimento,
transparente)

Modelo
N.º de pedido

Acessórios para KE 3000
Peso
kg

N.º de
pedido

0,5
20

Peso
kg

N.º de
pedido

Batons de cola quente, transparente
 Também adequada para a colagem
de plásticos (como poliestireno,
poliéster, poliamida), tecidos, etc.
(juntas elásticas e resistentes)

Batons de cola, amarelo claro
 Para a colagem de madeira e seus
derivados, cartão, couro, etc.
(juntas sólidas e robustas após
pressionar brevemente)
 Tempo de secagem medido com
tira de cola de 3 mm de espessura
em madeira a 20°C

aprox. 25
aprox. 25

Tempo de secagem
da cola em seg.

aprox. 35
aprox. 35

0,5
20

6.30886
6.30889
N.º de
pedido

6.30887
6.30891

Jogo de bocais adicionais
Composto por casquilho roscado
e 2 bocais (bocal para juntas e bocal
plano) para enroscar no casquilho
roscado

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Acessórios para KE 3000

6.30885
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Tempo de secagem
da cola em
seg.

KE 3000
6.18121

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Características técnicas
comparáveis
Para batons de cola
- Diâmetro
- Comprimento
Potência de colagem máx.
Tempo de aquecimento
Temperatura de processamento
Peso sem cabo de alimentação

JARDIM

Pistola de cola
KE 3000

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

Sapata de protecção em borracha
Adequado para: Ta E 3030, Ta M 3034

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Para colar a quente: madeira, plástico, cartão, vidro,
cerâmica, pedra, têxteis, cortiça, couro, metal... sobre
madeira, plásticos, betão, pedra, cerâmica, metal, etc.
 Adequada também para vedar e encher juntas e ainda
para reparações com cola quente
 Avanço mecânico da cola
 Bocal equipado com protecção térmica
 Estabilização da temperatura da cola quente
 Estribo em arame e superfície de apoio incluídos
na caixa para a colocação segura após a aplicação
 Bocal com fecho de esfera. Assim evita-se o gotejar
posterior da cola

SERRAS

N.º de
pedido

TUPIAS E PLAINAS

Acessórios para a agrafadora

ASPIRADORES UNIVERSAIS
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Ideal para utilização móvel
 Adequado para a aspiração de pó, objectos sólidos,
bem como de líquidos não inflamáveis
 Boa insonorização
 Aproveitamento óptimo do volume do recipiente devido
ao modo de construção compacto
 Motor de elevada potência com circuito de refrigeração separado
 Filtro plissado robusto e lavável









Dispositivo de interrupção automática da aspiração de líquidos
quando o depósito está cheio
Saco do filtro em papel disponível como acessório
Depósito em plástico resistente
Estável
Móvel graças aos rolos e rodas montadas
Enrolador para o cabo
Depósito prático para acessórios e guarda objectos

AS 1200

ASA 1202

Aspirador universal
de 1200 Watt
AS 1200
Vantagens especiais
Tomada integrada com relé automático
 Mangueira de aspiração com articulação
rotativa

y
y



Características técnicas comparáveis
Débito de ar (na ventoinha)
Vácuo
Superfície de filtragem
Consumo de potência nominal
Capacidade do depósito
Mangueira de aspiração:
- Diâmetro
- Comprimento
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Aspirador universal
de 1200 Watt
ASA 1202

60 l/s
171 hPa (mbar)
2.950 cm²
1.200 W
20 l

60 l/s
171 hPa (mbar)
2.950 cm²
1.200 W
32 l

35 mm
1,75 m
5 kg

35 mm
2,5 m
7 kg

Mangueira de aspiração (Ø 35 mm, 1,75 m de
comprimento), 2 tubos de aspiração, bocal
para juntas, bocal multifunções com
adaptador universal

Mangueira de aspiração (Ø 35 mm, 2,5 m de
comprimento), 2 tubos de aspiração, suporte
para tubo, bocal para juntas, bocal de
aspiração (120 mm de largura), bocal
multifunções com adaptador universal

AS 1200
6.01200

ASA 1202
6.01202

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Adequado para a aspiração de pó, objectos sólidos,
bem como de líquidos não inflamáveis
 Boa insonorização
 Dois filtros plissados adequados para a categoria M,
taxa de filtragem < 0,5 %
 Substituição simples e rápida do filtro
 Vibrador electromagnético totalmente automático
 Vida útil prolongada do filtro e intervalos de limpeza mais
prolongados
 Arranque suave para proteger a ventoinha do motor









Função automática de marcha por inércia para esvaziar
completamente a mangueira de aspiração
Equipamento base anti-estático (mangueira anti-estática
disponível como acessório)
Dispositivo de interrupção automática da aspiração de líquidos
quando o depósito está cheio
Saco do filtro em papel disponível como acessório
Estável
Móvel graças aos rolos e rodas montadas
Tomada integrada com relé automático

JARDIM

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS



TUPIAS E PLAINAS

ASPIRADORES UNIVERSAIS

ASR 2050

y



Características técnicas comparáveis
Débito de ar (na ventoinha)
Vácuo
Superfície de filtragem
Consumo de potência nominal
Capacidade do depósito
Mangueira de aspiração:
- Diâmetro
- Comprimento
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Vantagens especiais
Rodas de grandes dimensões

Aspirador universal
de 1200 Watt
ASR 2050

61 l/s
248 hPa (mbar)
8.600 cm²
1.200 W
25 l

61 l/s
248 hPa (mbar)
8.600 cm²
1.200 W
50 l

35 mm
2,5 m
11 kg

35 mm
3,5 m
16 kg

Mangueira de aspiração (Ø 35 mm, 2,5 m de
comprimento), peça intermédia do punho,
2 tubos de aspiração, bocal para juntas,
bocal universal, saco do filtro em papel

Mangueira de aspiração (Ø 35 mm, 3,5 m de
comprimento), peça intermédia do punho,
2 tubos de aspiração, bocal para juntas,
bocal universal, saco do filtro em papel

ASR 2025
6.02022

ASR 2050
6.02033
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Aspirador universal
de 1200 Watt
ASR 2025

SISTEMAS DE
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ASR 2025

ASPIRADORES ESPECIAIS
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Adequado para a aspiração de pó, objectos sólidos,
bem como de líquidos não inflamáveis
 Adequado para a aspiração de pós nocivos à saúde da classe
de pó M (valores-limite de exposição para substâncias nocivas
existentes no ar dos locais de trabalho > 0,1 mg/m3)
 Débito mínimo regulável
 Controlo automático da velocidade do ar
 Boa insonorização
 Dois filtros plissados adequados para a categoria M,
taxa de filtragem < 0,5 %
 Substituição simples e rápida do filtro
 Vibrador electromagnético
 Vida útil prolongada do filtro e intervalos de limpeza
mais prolongados












Arranque suave para proteger a ventoinha do motor
Função automática de marcha por inércia para esvaziar
completamente a mangueira de aspiração
Equipamento base anti-estático (mangueira anti-estática
disponível como acessório)
Sinalizador de enchimento
Dispositivo de interrupção automática da aspiração
de líquidos quando o depósito está cheio
Saco do filtro em papel disponível como acessório
Estável
Móvel graças aos rolos e rodas montadas
Rodas de grandes dimensões
Tomada integrada com relé automático

O aspirador especial para madeiras SHR 2050 M
é apropriado para aspirar poeiras nocivas da
categoria M.

Filtro plissado e saco do filtro
N.º de
pedido

SHR 2050 M

Aspirador especial para madeiras
de 1200 Watt
SHR 2050 M
Características técnicas
comparáveis
Débito de ar (na ventoinha)
Vácuo
Superfície de filtragem
Consumo de potência nominal
Volume do recipiente
Mangueira de aspiração:
- Diâmetro
- Comprimento
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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61 l/s
248 hPa (mbar)
8.600 cm²
1.200 W
50 l
35 mm
3,5 m
16 kg
Mangueira de aspiração
(Ø 35 mm, 3,5 m de
comprimento), peça intermédia
do punho, 2 tubos de aspiração,
bocal para juntas, bocal
universal, saco do filtro
em papel
SHR 2050 M
6.02044

Saco do filtro em papel 20 l
Adequado para: AS 1200, ASA 1201
Unidades por embalagem 5
Saco do filtro em papel 50 l
 Para a colocação dos sacos do filtro 31349
no aspirador universal ASR 1250, é necessário um
suporte para o saco do filtro 31347
Adequado para: ASA 9050, ASR 1250, SHO 1150
Unidades por embalagem 5
Suporte para sacos do filtro em papel 31349
Adequado para: ASR 1250
Unidades por embalagem 1

6.31754

Saco do filtro em papel 25 l
Adequado para: ASA 2025, ASR 2025
Unidades por embalagem 5
Saco do filtro em papel 50 l
Adequado para: ASR 2050, SHR 2050 M
Unidades por embalagem 5
Saco do filtro em papel 32 l
Adequado para: ASA 1202
Unidades por embalagem 5
Pré-filtro em poliéster
 Previne o entupimento do filtro
com sujidade e pó
Adequado para: AS 1200, ASA 1201, ASA 1202
Unidades por embalagem 1

6.31935

6.31349

6.31347

6.31936

6.31757

6.31967

Filtro plissado
Pó classe M
Adequado para: AS 1200, ASA 1201, ASA 1202
Unidades por embalagem 1
Cassetes de filtro em papel
 Pó classe M
Adequado para: ASA 2025, ASR 2025,
ASR 2050, SHR 2050 M
Unidades por embalagem 2

6.31753

Cassetes de filtro em poliéster
 Também adequado para aspirar grafite/
toner e para aspiração de líquidos
Adequado para: ASA 2025, ASR 2025,
ASR 2050, SHR 2050 M
Unidades por embalagem 2

6.31934



6.31933

Fresadoras de abrir roços
MFE 30, MFX 65
Rebarbadoras angulares
Ø 115/125 mm
Com resguardo de
protecção do disco

Com adaptador de
transição 6.24996
Lixadeiras multiusos
FMS 200 Intec
Lixadeira de disco
orbital de uma mão
FSX 200 Intec
Lixadeira de uma mão
FSR 200 Intec

Com adaptador de
transição 6.24996

Com bocal de borracha
6.30324

Rebarbadoras angulares
Ø 180/230 mm
Com peça de ligação
6.26996

Com resguardo de
protecção do disco

Serras de recortes
STEB 70 Quick,
STEB 80 Quick,
STE 90 SCS,
STE 100 SCS
Lixadeira triangular
DSE 300
Lixadeiras de disco
orbital
SX E 400
Lixadeira de cinta
Ba E 1075,
BAE 75

Todos os berbequins
de percussão, martelos
rotativos, martelos
combinados e martelos
multifunções com colar
de aperto de 43 mm

Com jogo de aspiração
do pó 6.31600 e
dispositivo de
aspiração 6.31591

Mangueira de
aspiração1) 6.31362
Ø 35 mm

Mangueira de
aspiração 6.30344
Ø 35 mm

Mangueira de
Mangueira de
aspiração 6.31938 aspiração 6.31939
Ø 27 mm
Ø 27 mm

com peça de ligação
6.30316

Todos acessórios com
Ø de ligação de 35 mm

1)

Mangueira de
aspiração1)
6.31362
Ø 35 mm

Mangueira de
aspiração
6.30312
Ø 58 mm

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO
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com peça de ligação
6.30898

Mangueira de
aspiração 6.31592
Ø 19 mm

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

JARDIM

ORDEM COM SISTEMA

Todas as serras
circulares manuais
Todas as serras de
recortes
Todas as plainas
Removedora de tinta
LF 724
Lixadeiras de disco
orbital
SXE 425 TurboTec,
SXE 450 TurboTec
Lixadeiras
Sr 356, Sr E 357,
Sr 358, Sr E 359
Lixadeira de cinta
Ba E 1075, BAE 75
Todas as tupias

Todas as serras
circulares manuais
Serras de recortes
STE 100 Plus, STE 105,
STE 135, STE 135 Plus,
STEB 135,
STEB 135 Plus
Todas as plainas
Removedora de tinta
LF 724
Lixadeiras de disco
orbital
SXE 425 TurboTec,
SXE 450 TurboTec
Lixadeiras
Sr 356, Sr E 357,
Sr 358, Sr E 359
Todas as tupias

Mangueira de
aspiração1) 6.31362
Ø 35 mm

Serra circular manual
sem fio
KSAP 18
Todas as serras
circulares manuais
Todas as serras de
recortes
Todas as plainas
Removedora de tinta
LF 724
Lixadeira triangular
DSE 300
Lixadeiras de disco
orbital
SXE 425 TurboTec,
SXE 450 TurboTec,
SX E 400
Lixadeiras
SR 20-23,
Sr 356, Sr E 357,
Sr 358,Sr E 359
Lixadeira de cinta
Ba E 1075,
BAE 75

SERRAS

Serra circular manual
sem fio
KSAP 18
Lixadeira triangular
DSE 300 Intec
Lixadeiras de disco
orbital
SXE 400
Lixadeiras
SR 20-23

Serra circular manual
sem fio
KSAP 18, KSA 18 LTX
Lixadeiras multiusos
FMS 200 Intec
Lixadeira triangular
DSE 300 Intec
Lixadeiras de disco
orbital
SXE 400
FSX 200 Intec
Lixadeiras
FSR 200 Intec,
SR 20-23
Lixadeira de cinta
Ba E 1075, BAE 75

MÁQUINAS ESPECIAIS

Qual a mangueira de aspiração adequada à ferramenta eléctrica?

TUPIAS E PLAINAS

ACESSÓRIOS PARA ASPIRADORES UNIVERSAIS/
ASPIRADORES ESPECIAIS

Todos acessórios com
Ø de ligação de 58 mm

Incluído no equipamento standard dos aspiradores universais (excepto AS 1200)
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ACESSÓRIOS PARA ASPIRADORES UNIVERSAIS/
ASPIRADORES ESPECIAIS
Ø 58 mm


PARA Ø DE LIGAÇÃO DE 35 MM



Mangueiras


N.º de
pedido







6.31938
Mangueira de aspiração
Com Ø da peça de ligação
de 58 mm para fixação tipo baioneta
e peça de ligação em borracha
(Ø interior 30 mm, Ø exterior 35 mm)
Ø da peça de ligação: 58/35 mm
Comprimento da mangueira: 3,5 m
Ø da mangueira de aspiração: 27 mm



Ø 35 mm







6.31939
Mangueira de aspiração
Mangueira de aspiração antiestática (as ferramentas eléctricas
Metabo não possuem qualquer
equipamento básico anti-estático)
 Para a fixação tipo baioneta
 Com articulação rotativa
Com Ø da peça de ligação de 58 mm
para peça de ligação em borracha
(Ø interior 30 mm, Ø exterior 35 mm)
Ø da peça de ligação: 58/35 mm
Comprimento da mangueira: 3,5 m
Ø da mangueira de aspiração: 27 mm



Para ligar a um
casquilho de
aspiração



Ø 58 mm

Ø 30 mm






6.31751
Mangueira de aspiração
Com articulação rotativa
 Equipamento standard
com AS 1200
Com 58 mm e 35 mm de Ø da peça
de ligação
Ø da peça de ligação: 58/35 mm
Comprimento da mangueira: 1,75 m
Ø da mangueira de aspiração: 35 mm

Ø 35 mm com
fixação tipo
baioneta





6.30318
Mangueira de aspiração
Para fixação tipo baioneta
e aspiração em dois locais
(por ex. casquilho de aspiração
para serras circulares de bancada
e casquilho de aspiração do
resguardo de protecção)
 Com articulação rotativa
Com 58 mm e 35 mm de Ø da peça
de ligação (para a fixação tipo
baioneta)
Ø da peça de ligação: 58/35 mm
Comprimento da mangueira: 1,75 m
Ø da mangueira de aspiração: 35 mm





Peça intermédia
N.º de
pedido







6.30317



Tubos de aspiração
6.31752
Mangueira de aspiração
 Para a fixação tipo baioneta
 Com articulação rotativa
 Equipamento standard
com ASA 1202 e ASR 2025
Com 58 mm e 35 mm
de Ø da peça de ligação
Ø da peça de ligação: 58/35 mm
Comprimento da mangueira: 2,5 m
Ø da mangueira de aspiração: 35 mm

6.31362
Mangueira de aspiração
Com articulação rotativa
 Equipamento standard
com ASR 2050 e SHR 2050 M
Com 58 mm e 35 mm
de Ø da peça de ligação
Ø da peça de ligação: 58/35 mm
Comprimento da mangueira: 3,5 m
Ø da mangueira de aspiração: 35 mm
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Peça intermédia do punho
Como punho, para montar
entre as mangueiras de
aspiração e os tubos de
aspiração
 Equipamento standard
com ASR 2025, ASR 2050
e SHR 2050 M



N.º de
pedido


Tubos de aspiração cromados
Diâmetro: 35 mm
Comprimento: 0,4 m
Unidades por embalagem 2

6.31363

Tubos de aspiração em plástico
Diâmetro: 35 mm
Comprimento: 0,4 m
Unidades por embalagem 2
Equipamento standard com
AS 1200, ASA 1202, ASR 2025,
ASR 2050 e SHR 2050 M

6.30314

N.º de
pedido

Bocais
N.º de
pedido

Bocal para chão
Também adequado para aspirar
líquidos.
Com escova e régua de borracha.
Largura: 370 mm

6.30329

Acessórios
N.º de
pedido

Escova universal
Largura: 40 mm
Comprimento: 120 mm
Escova para estofos
Largura: 40 mm
Comprimento: 60 mm
Bocal para juntas
Equipamento standard com
AS 1200, ASA 1202, ASR 2025,
ASR 2050 e SHR 2050 M
Comprimento: 200 mm
Escova de aspiração das unidades
de aquecimento
Para encaixar no bocal para juntas 6.30323

6.30244






Adaptador de transição
Para colocar a mangueira
de aspiração com Ø da peça
de ligação de 35 mm num
casquilho de aspiração
de Ø 30 mm

6.24996

Peça de ligação de baioneta
Para fixação tipo baioneta
das mangueiras de aspiração
com peça de ligação
de Ø 35 mm (sem peça de
ligação para fixação tipo
baioneta) nas ferramentas
eléctricas com casquilho
de aspiração de Ø 35 mm

6.30898

Bocal de borracha
Comprimento: 200 mm
Bocal plano
Bocal plano em borracha
resistente ao óleo
Largura: 100 mm

Mangueira de aspiração
Ø da peça de ligação: 35/30 mm
Comprimento da mangueira: 5 m
Ø da mangueira de aspiração:
19 mm
Peça de ligação
 Para colocar a mangueira
de aspiração 6.31592
(Ø de ligação de 30/35 mm)
num aspirador doméstico

6.31592



6.30245

6.30323




6.30246

6.30324
6.31942




6.31593

MÁQUINAS ESPECIAIS



ORDEM COM SISTEMA

6.31940

JARDIM

Bocal para chão
Versão em metal
Largura: 450 mm



6.30316







Adaptador de transição 35/58 mm
Para colocar as mangueiras
de aspiração com Ø da peça
de ligação de 35 mm num
casquilho de aspiração
de Ø 58 mm

SERRAS

6.30322

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA



6.30320

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS



Bocal de aspiração
Equipamento standard
com ASA 1202
Largura: 120 mm
Bocal universal
Comutável
Largura: 300 mm

6.30328
Bocal multifunções
Com 3 acessórios para aspirar
tapetes, superfícies lisas e líquidos
Largura: 270 mm

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO





TUPIAS E PLAINAS

ACESSÓRIOS PARA ASPIRADORES UNIVERSAIS/
ASPIRADORES ESPECIAIS
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ACESSÓRIOS PARA ASPIRADORES UNIVERSAIS/
ASPIRADORES ESPECIAIS
PARA Ø DE LIGAÇÃO DE 58 MM
Ø 58 mm









Ø 58 mm









Para ligar a um casquilho de aspiração
de Ø 35 mm e aos bocais com Ø da abertura
de recepção: 35 mm

Acessórios
N.º de
pedido


6.30312
Mangueira de aspiração
Ø da peça de ligação: 58/58 mm
Comprimento da mangueira: 3 m
Ø da mangueira de aspiração: 58
mm



Peça em Y
Com Ø da peça de ligação
de 58 mm e duas aberturas
com Ø 58 mm para colocar
nos aspiradores universais
e especiais da Metabo

6.30897

Casquilho de ligação
Para ligar duas mangueiras
de aspiração com a peça
de ligação Ø 58 mm

6.31365

Tubos de aspiração em plástico
Diâmetro: 58 mm
Comprimento: 0,4 m
Unidades por embalagem 2
Bocal para poeira grosseira
Tipo: Bocal para poeira
grosseira

6.30867



Bocal para chão
Tipo: Bocal para chão
Largura: 360 mm

6.30868



Bocal para chão
Tipo: Bocal para chão
Largura: 450 mm

6.31941



Bocal para juntas
Tipo: Bocal para juntas
Comprimento: 160 mm
Manga redutora
Ø da peça de ligação: 58/35 mm

6.30870
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6.30869

6.31364

Os aspiradores universais ASR 2025, ASR 2050 Metabo e o aspirador
especial SHR 2050 M podem ser equipados com o prático depósito
Metadepot (ver página 224).

DEPÓSITO METADEPOT, CAIXAS METABOX

Dimensões: 395 x 295 x 210 mm

Metadepot
N.º de
pedido



Para o armazenamento prático de tubos,
cabos e acessórios
Permite a combinação com o sistema Metabox

N.º de
pedido

6.31937
Para SXE 425 TurboTec, SXE 450 TurboTec
Metabox vazia sem divisórias

6.24619
6.24632

SERRAS



TUPIAS E PLAINAS

Metabox III

METADEPOT

Metabox IV
Dimensões: 395 x 295 x 315 mm

CAIXAS METABOX PARA MÁQUINAS

MÁQUINAS ESPECIAIS
N.º de
pedido
Para KS 54, KSE 55 Plus, KS 66
Para KSE 55 Vario Plus
Para KS 66 Plus, KSE 68 Plus
Para Of E 1229 Signal
Metabox vazia sem divisórias

6.24595
6.24596
6.24598
6.24620
6.24633

METABOX COM ACESSÓRIOS

ORDEM COM SISTEMA

Caixas extremamente robustas, resistentes à ruptura
com pega larga
 Sistema de ordenação inteligente no interior da caixa...
– os acessórios certos sempre junto da respectiva máquina
– divisões especiais para guardar acessórios e peças pequenas...
e de caixa para caixa
– as caixas podem ser empilhadas e acopladas
– sistema de arrumação fácil na oficina, no veículo,
em qualquer lado. Diversos fins de utilização como,
por ex., através de divisórias em espuma de disposição
livre (acessório)
 Mesmo com temperaturas extremas, a Metabox mantém
a sua forma (-40° até +90°C)
 Sem partes salientes e, deste modo, não existe perigo
de prender em qualquer ponto, por ex. na obra
 Com acessórios inteligentes para a utilização móvel,
por ex. uma correia de transporte para várias caixas
Metabox juntas, oferecendo, por ex. mais segurança
ao subir a um andaime, pois ambas as mãos estão livres


Metabox I
Dimensões: 395 x 295 x 105 mm

N.º de
pedido

N.º de
pedido
6.23598
6.24639

Metabox I
 O depósito perfeito para as peças pequenas
 Com caixas de ferramentas amovíveis

6.24621

6.24630
TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Com espuma reticulada
Metabox II
Dimensões: 395 x 295 x 157,5 mm

N.º de
pedido
Para W 8-100, W 8-115, W 8-115 Quick,
W 8-125, W 8-125 Quick, W 9-125 Quick,
W 11-125 Quick, W 11-125 Quick, W 7-100,
W 7-115, W 7-125, W 7-115 Quick,
W 7-125 Quick, WE 9-125 Quick
Metabox vazia sem divisórias

N.º de
pedido

6.24623
Metabox I
 Para adaptação a qualquer formato
 Com espuma reticulada de três partes

6.24622

6.24631
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SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

para SB 660, SBE 660, SBE 705, SBE 750,
SBE 850, SBE 1010 Plus
Para ST 50 Pendix, STE 70, STE 80 Quick,
STE 100 Plus, STE 135 Plus, STEB 135 Plus
Metabox vazia sem divisórias

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

JARDIM

Com caixas de ferramentas

CORTA-SEBES
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CORTA-SEBES

A PRIMEIRA ESCOLHA DOS
PROFISSIONAIS DESDE HÁ DÉCADAS:
É UM CORTA-SEBES DA METABO.
Os corta-sebes da Metabo sempre deram cartas em termos de qualidade.
Mas agora , os nossos novos corta-sebes oferecem vantagens únicas: na
sequência dos melhoramentos técnicos efectuados, tornámos estas ferramentas
ainda mais leves e compactas. Assim, poderá cortar as sebes com o habitual
elevado rendimento, mas sentindo menos peso nas mãos. Outras mais-valias
são o sistema de punho patenteado da Metabo, que permite aumentar o
alcance até 50 %, os robustos motores, as lâminas de corte a laser a partir de
material sólido e a excepcional ergonomia. Há, portanto, razões de sobra para
que os corta-sebes da Metabo continuem a ser aquilo que sempre foram:
a primeira escolha para os utilizadores proﬁssionais. Metabo. Work. Don’t play.
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CORTA-SEBES
A TECNOLOGIA DA METABO PROPORCIONA O MELHOR CORTE.
A tecnologia da Metabo é líder no segmento dos corta-

páginas, apresentamos um pequeno apanhado das

sebes. As muitas inovações que a marca integra

razões

permitem que o seu trabalho decorra com maior fluidez

absolutamente únicos.

que

tornam

os

corta-sebes

da

Metabo

e tornam as nossas ferramentas mais duradouras. Nestas

Tampa de substituição do cabo
(séries 88 e 87)
Manutenção extremamente fácil!
Deste modo, uma substituição do
cabo pode ser realizada com
mais facilidade por um
electricista. Assim, poupa tempo
e dinheiro.

Tampa de substituição
da escova de carvão
(só na série 88)
Manutenção extremamente fácil!
Deste modo, uma substituição das
escovas de carvão pode ser realizada
com mais facilidade por um electricista.
Assim, poupa tempo e dinheiro.

Sistema de punho da Metabo
patenteado (séries 88 e 87)
Este sistema oferece um
alcance 50 % superior através
de um interruptor adicional no
punho. A utilização segura a
duas mãos mantém-se intacta.

Porta-cabos de descarga
de tracção
Evita com eficácia que a ficha
do acoplamento se solte
do cabo de extensão.

Tampa de substituição do cabo
Permite que um electricista substitua
facilmente o cabo de alimentação –
com isso poupa tempo e dinheiro.
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Protecção contra impactos
A protecção extra-grande evita
a ocorrência de contragolpes sobre
a máquina e sobre o utilizador, por ex.
em caso de embate contra muros,
troncos ou pedras.

Embraiagem de segurança
S-automatic Metabo

Melhor
direccionamento do
ar (séries 88 e 87)
O ar é evacuado por
baixo. Isso evita que
o ar seja soprado
para os olhos do
utilizador.

Paragem rápida
em 0,05 segundos
Este sistema actua quando
um dos dois elementos de
comutação não estiver a ser
premido. Desse modo, fica
excluído o risco de tocar
acidentalmente com as
mãos na lâmina em
movimento.

Embraiagem de segurança S-automatic
Metabo
Protege o utilizador e a máquina quando a
lâmina bloqueia devido a um corpo estranho,
como por ex. um arame. A vida útil da
ferramenta aumenta consideravelmente.

Substituição da lâmina
Metabo "Quick"
(só no HS 8865 Quick)
O simples soltar de um
parafuso de ajuste possibilita
a substituição da lâmina
num instante.
Lâmina de corte com dentes
duplos diamantados
Para uma vida útil mais
prolongada; mesmo na utilização
permanente sob condições
extremas.

Tampa de substituição das escovas de carvão
Manutenção extremamente fácil! Torna-se
mais fácil substituir as escovas de carvão.
Assim, poupa tempo e dinheiro em termos
de manutenção.

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Utilização segura a duas mãos com dispositivo mecânico
de paragem rápida patenteado (paragem rápida da lâmina
em 0,05 segundos)
 Lâmina inferior de segurança
 Corte limpo devido aos dentes da lâmina afiados de modo
óptimo de ambos os lados num ângulo de 30°








Especialmente afiado devido aos dentes polidos a diamante
Resguardo da mão de grandes dimensões
Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
Funcionamento suave e elevada ergonomia
Trinco de fixação do cabo eléctrico
Resguardo com conduta para galhos

SERRAS



TUPIAS E PLAINAS

CORTA-SEBES

HS 55

MÁQUINAS ESPECIAIS

HS 45

18 mm
450 mm
28 mm
3.100 /min
450 W
3,4 kg

18 mm
550 mm
28 mm
3.100 /min
450 W
3,6 kg

18 mm
650 mm
28 mm
3.100 /min
450 W
3,8 kg

Protecção contra impactos,
capa de protecção

Protecção contra impactos,
capa de protecção

Protecção contra impactos,
capa de protecção

HS 45
6.20016

HS 55
6.20017

HS 65
6.20018

N.º de
pedido

Acessórios
N.º de
pedido
Spray com óleo de manutenção para corta-sebes 6.30475
 À base de óleos naturais
 Também adequado para o corta-sebes
sem fio Hs A 8043
Óleo de manutenção, lata de spray com 0,3 litros
6.30474
Óleo de manutenção para
corta-sebes 1 l
 À base de óleos naturais
 Também adequado para o corta-sebes
sem fio Hs A 8043

Trinco de fixação do cabo eléctrico
Para a colocação entre a ficha do cabo
de ligação da máquina e a tomada
de ligação de uma eventual extensão
necessária (evita que a ficha se
desligue acidentalmente da tomada
da extensão)

6.31070



6.31071
Óculos de protecção integral
Óculos de protecção integral
extremamente cómodos de usar.
Protecção contra os raios UV 2-1,2,
revestimento das lentes: anti-riscos por
fora e anti-embaciamento por dentro.
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TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Modelo
N.º de pedido

Corta-sebes de 450 Watt
HS 65

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Equipamento standard

Corta-sebes de 450 Watt
HS 55

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Características técnicas
comparáveis
Espessura de corte
Comprimento de corte
Distância da lâmina
Número de cortes em vazio
Consumo de potência nominal
Peso sem cabo de alimentação

Corta-sebes de 450 Watt
HS 45

JARDIM

ORDEM COM SISTEMA

HS 65

CORTA-SEBES
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Até 50 % mais alcance devido os sistema de punho da Metabo
patenteado
 Pouco peso para trabalhos com pouco esforço
 Utilização segura a duas mãos com dispositivo mecânico
de paragem rápida patenteado (paragem rápida da lâmina
em 0,05 segundos)
 Lâmina inferior de segurança
 Corte limpo devido aos dentes da lâmina afiados de modo óptimo
de ambos os lados num ângulo de 30°
 Especialmente afiado devido aos dentes polidos a diamante
 Trabalho menos cansativo devido ao punho fechado com forma
ergonómica e centro de gravidade óptimo










Resguardo da mão de grandes dimensões
Funcionamento muito suave devido às lâminas
de corte de movimento oposto
Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
Funcionamento suave e elevada ergonomia
Condução do ar de saída da máquina que não perturba
o utilizador em qualquer posição de trabalho
Trinco de fixação do cabo eléctrico
Resguardo com conduta para galhos

HS 8745

HS 8755

NOVO

NOVO

HS 8765
NOVO

Características técnicas
comparáveis
Espessura de corte
Comprimento de corte
Distância da lâmina
Número de cortes em vazio
Consumo de potência nominal
Peso sem cabo de alimentação
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

Corta-sebes de 560 Watt
HS 8745

Corta-sebes de 560 Watt
HS 8755

Corta-sebes de 560 Watt
HS 8765

20 mm
450 mm
34 mm
3.100 /min
560 W
3,8 kg

20 mm
550 mm
34 mm
3.100 /min
560 W
3,9 kg

20 mm
650 mm
34 mm
3.100 /min
560 W
4 kg

Protecção contra impactos,
capa de protecção

Protecção contra impactos,
capa de protecção

Protecção contra impactos,
capa de protecção

HS 8745
6.08745

HS 8755
6.08755

HS 8765
6.08765

N.º de
pedido

Acessórios
N.º de
pedido
Spray com óleo de manutenção para corta-sebes 6.30475
À base de óleos naturais
 Também adequado para o corta-sebes
sem fio Hs A 8043
Óleo de manutenção, lata de spray com 0,3 litros


Óleo de manutenção para corta-sebes 1 l 6.30474
 À base de óleos naturais
 Também adequado para o corta-sebes
sem fio Hs A 8043
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Trinco de fixação do cabo eléctrico
Para a colocação entre a ficha do cabo
de ligação da máquina e a tomada de
ligação de uma eventual extensão
necessária (evita que a ficha se
desligue acidentalmente da tomada
da extensão)

6.31070

Óculos de protecção integral
Óculos de protecção integral
extremamente cómodos de usar.
Protecção contra os raios UV 2-1,2,
revestimento das lentes: anti-riscos
por fora e anti-embaciamento por
dentro.

6.31071










HS 8855

HS 8865

HS 8865 Quick

NOVO

NOVO

NOVO

SERRAS



MÁQUINAS ESPECIAIS



HS 8875
NOVO

Corta-sebes de 660 Watt
HS 8855
Vantagens especiais
Metabo "Quick": mudança rápida
patenteada da barra sem ferramentas
 Pouco peso para trabalhos com
pouco esforço

Corta-sebes de 660 Watt
HS 8865

Equipamento standard

Corta-sebes de 660 Watt
HS 8875

y



y

y

26 mm
550 mm
34 mm
2.900 /min
660 W
4,1 kg

26 mm
650 mm
34 mm
2.900 /min
660 W
4,2/9,3 kg

26 mm
560 mm
34 mm
2.900 /min
660 W
4,4 kg

26 mm
750 mm
34 mm
2.900 /min
660 W
4,4 kg

Protecção contra
impactos, capa de
protecção

Protecção contra
impactos, capa de
protecção

Protecção contra
impactos, capa de
protecção

Protecção contra
impactos, capa de
protecção

HS 8855
6.08855

HS 8865
6.08865

HS 8865 Quick
6.06365

HS 8875
6.08875

Modelo
N.º de pedido

y
JARDIM

Características técnicas
comparáveis
Espessura de corte
Comprimento de corte
Distância da lâmina
Número de cortes em vazio
Consumo de potência nominal
Peso sem cabo de alimentação

Corta-sebes de 660 Watt
HS 8865 Quick





TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Lâminas corta-sebes para o HS 8865 Quick


ORDEM COM SISTEMA



Trabalho menos cansativo devido ao punho fechado com
forma ergonómica e centro de gravidade óptimo
Resguardo da mão de grandes dimensões
Funcionamento muito suave devido às lâminas de corte de
movimento oposto
Embraiagem de segurança S-automatic Metabo
Funcionamento suave e elevada ergonomia
Condução do ar de saída da máquina que não perturba
o utilizador em qualquer posição de trabalho
Trinco de fixação do cabo eléctrico
Resguardo com conduta para galhos

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA



Para mudança rápida de lâminas
Para cortar sebes com lâminas de diferentes comprimentos: superfícies grandes com lâminas compridas;
cortes de precisão com lâminas curtas
Todas as lâminas podem ser adaptadas a todos os corta-sebes com substituição das lâminas "Quick"

Comprimento da lâmina
mm

N.º de
pedido

450

6.24575

550
650
750

6.24576
6.24577
6.24578
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SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Até 50 % mais alcance devido os sistema de punho da Metabo
patenteado
 Performance elevada de corte devido à engrenagem
desmultiplicada de dois níveis
 Utilização segura a duas mãos com dispositivo mecânico
de paragem rápida patenteado (paragem rápida da lâmina
em 0,05 segundos)
 Lâmina inferior de segurança
 Corte limpo devido aos dentes da lâmina afiados de modo
óptimo de ambos os lados num ângulo de 30°
 Especialmente afiado devido aos dentes polidos a diamante


TUPIAS E PLAINAS

CORTA-SEBES

TECNOLOGIA PARA TRABALHAR A MADEIRA
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TECNOLOGIA PARA TRABALHAR A MADEIRA

MAIS DE 1 MILHÃO DE
PROFISSIONAIS EM TODO O MUNDO
JÁ SE RENDERAM ÀS SERRAS
METABO.
Não importa qual o tipo de madeira que tenha de trabalhar: na gama de serras
da Metabo existe sempre a solução certa para cada ﬁnalidade. Enquanto
fabricante líder em máquinas estacionárias para trabalhar madeira sabemos
perfeitamente aquilo de que necessita no seu dia-a-dia. Disso faz parte
uma qualidade superior, uma tecnologia apurada e um vasto sortido com
as mais diversas serras, para facilitar o mais possível o seu trabalho.
Metabo. Work. Don’t play.
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SERRAS DE CORTE TRANSVERSAL E EM ESQUADRIA
MAIS DO QUE PRÁTICAS.
As serras de corte transversal e em esquadria da Metabo

e

flexíveis.

A

selecção

ideal

para

trabalhar

conseguem sempre os melhores cortes. Elas possuem

profissionalmente a madeira, os painéis revestidos

muitos detalhes práticos para além de serem precisas

e os plásticos.

Por ex. KGS 303 Plus
Potente
O motor universal de 1,8 kW está montado na
parte superior. Deste modo, a área de corte
pode ser visualizada de todos os lados.
O arranque suave com controlo electrónico
protege o motor contra uma elevada carga
inicial.

Imobilizador da lâmina
Para a substituição fácil
da lâmina de serra.

Laser
Para a indicação
exacta do corte.
Regulador da profundidade
de corte integrado
Garante uma profundidade
constante da ranhura.

Regulação do prato rotativo
de 50° para a esquerda até
60° para a direita

Perfis de encosto altos
Para uma fixação segura
das peças.

Ranhuras de suporte integradas
A extensão lateral da mesa
é simplesmente pendurada
e fixada. Totalmente sem
ferramentas.

Inclinação até 48° para ambos os lados
da cabeça da serra
Em todos os cortes, o lado revestido do
material encontra-se em cima e garante
arestas de corte limpas.
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Leve e estável
Graças à construção em alumínio fundido sob
pressão, tem um peso reduzido (19 kg) e,
mesmo assim, uma excelente estabilidade.

Regulação contínua do prato rotativo
A escala graduada exacta possibilita a
regulação contínua do prato rotativo até
50° para a esquerda e 60° para a direita.
Todas as posições angulares usuais estão
equipadas com a função de engate.

Cortes exactos com garantia
Em qualquer posição pretendida através
do braço extensível apoiado sobre
rolamentos. Imobilização durante
o transporte ou a não utilização.











ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS



Regulação do ângulo na horizontal à esquerda e à direita até 47°
Inclinação do cabeçote da serra de 0° até 45°
Todas as escalas visíveis a partir da posição de trabalho
Perfis de encosto altos e móveis lateralmente para uma
melhor fixação da peça de trabalho
Imobilizador da lâmina para substituição fácil
Luz de trabalho integrada
Laser para indicação exacta do corte
Dispositivo de aperto para a fixação horizontal ou vertical
das peças de trabalho
Imobilizador de transporte
Saco de recolha de aparas para ar limpo no local de trabalho

SERRAS

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Para todos os trabalhos de corte, ideal para renovação
de interiores
 Para cortar madeira, painéis revestidos e plásticos
 Design ergonómico e perfeito para fácil utilização
 Motor universal potente e isento de manutenção
 Mesa rotativa com regulação precisa do ângulo
 Mesa de trabalho em alumínio fundido sob pressão
 Prolongamento lateral da mesa de ambos os lados com
superfície de apoio prática e batente de corte integrado
 Peso reduzido para facilitar o transporte
 Borracha antiderrapante no punho e na pega
 Adequado para dextros e esquerdinos


TUPIAS E PLAINAS

SERRAS DE CORTE TRANSVERSAL

KS 216
Lasercut
NOVO

Modelo
N.º de pedido

Passo dos
dentes

Versão

480 x 543 x 325 mm
170 x 700 mm

HW/CT

216 x 2,4 x 30

24

Dente cruzado 6.28009

120 mm
83 mm

HW/CT

216 x 2,4 x 30

48

Dente cruzado 6.28041

HW/CT

216 x 2,4 x 30

60

Dente plano/
dente
trapezoidal

60 mm
42 mm
5.000 /min
3.452 /min
39 m/s
Ø 216 x 30 mm

N.º de
pedido

6.28083

47 °
47 °
45 °
0°
230 V
1,35 kW
0,7 kW
9 kg

JARDIM

Medidas
mm

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Equipamento standard

Material

Lâmina de serra em metal duro
com dente cruzado(40 dentes),
2 prolongamentos da mesa,
dispositivo de fixação da peça,
ferramenta para substituição da
lâmina, saco de recolha de
aparas, laser

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Características técnicas
comparáveis
Medidas C x L x A
Superfície de apoio
Largura de corte
- 90°
- 45°
Profundidade de corte
- 90°
- 45°
Rotação em vazio
Rotação com carga nominal
Velocidade de corte
Lâmina de serra
Possibilidades de regulação
- Prato rotativo esquerda (máx.)
- Prato rotativo direita (máx.)
- Cabeçote da serra esquerda (máx.)
- Cabeçote da serra direita (máx.)
Voltagem
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso

Lâminas de serra circular

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Serra de corte transversal
KS 216 Lasercut

KS 216 Lasercut
0102160000
0102160018
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SERRAS DE CORTE TRANSVERSAL
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para todos os trabalhos de corte, ideal para renovação de interiores
 Para cortar madeira, painéis revestidos e plásticos
 Fácil execução de todos os cortes angulares, em esquadria
e de chanfrar
 Aspiração eficaz das aparas através do saco de aspiração integrado
 Design ergonómico e perfeito para fácil utilização
 Todos os elementos de comando podem ser manobrados
a partir da posição de trabalho
 Prolongamentos laterais da mesa
 Motor universal potente e isento de manutenção
 Construção sólida, móvel e robusta
 Mesa rotativa com regulação precisa do ângulo
 Mesa de trabalho em alumínio fundido sob pressão
 Superfície de apoio extra-grande
 Elevada precisão e bons resultados assegurados pelo
cabeçote da serra estável
 Punho ergonómico para um trabalho mais fácil e confortável


Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Superfície de apoio
Largura de corte
- 90°
- 45°
Profundidade de corte
- 90°
- 45°
Rotação em vazio
Rotação com carga nominal
Velocidade de corte
Lâmina de serra
Possibilidades de regulação
- Prato rotativo esquerda (máx.)
- Prato rotativo direita (máx.)
- Cabeçote da serra esquerda (máx.)
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Adequado para dextros e esquerdinos
Regulação do ângulo na horizontal à esquerda até 47°
e à direita até 58°
Cabeçote da serra inclinável para ambos os lados
Todas as escalas visíveis a partir da posição de trabalho
Perfis de encosto altos móveis lateralmente para uma melhor
fixação da peça de trabalho
Imobilizador da lâmina para substituição fácil
Lâmpada de trabalho flexível disponível como acessório
Laser para indicação exacta do corte
Dispositivo de aperto para a fixação horizontal ou vertical
das peças de trabalho
Imobilizador de transporte
Pegas de transporte laterais
Saco de recolha de aparas para ar limpo no local de trabalho
Vasta gama de acessórios

KS 254 Plus

KS 305 Plus

NOVO

NOVO

Serra de corte transversal
KS 254 Plus

Serra de corte transversal
KS 305 Plus

723 x 684 x 580 mm
225 x 1.010 mm

725 x 758 x 637 mm
225 x 1.080 mm

145 mm
100 mm

200 mm
140 mm

90 mm
40 mm
4.700 /min
3.385 /min
45 m/s
Ø 254 x 30 mm

100 mm
45 mm
4.100 /min
3.015 /min
48 m/s
Ø 305 x 30 mm

47 °
58 °
47 °
1,8 kW
0,88 kW
18 kg

47 °
58 °
47 °
2 kW
1,07 kW
19 kg

Lâmina de serra de metal duro com dente
cruzado(40 dentes), 2 prolongamentos da
mesa, perfis de encosto altos ajustáveis
lateralmente, dispositivo de fixação da peça,
ferramenta para substituição da lâmina,
bocal de aspiração, laser

Lâmina de serra de metal duro com dente
cruzado(80 dentes), 2 prolongamentos da
mesa, perfis de encosto altos ajustáveis
lateralmente, dispositivo de fixação da peça,
ferramenta para substituição da lâmina,
bocal de aspiração, laser

KS 254 Plus
0102540100

KS 305 Plus
0103050100








Luz de trabalho integrada
Laser para indicação exacta do corte
Regulação da profundidade de corte integrada
Dispositivo de aperto para a fixação horizontal ou vertical
das peças de trabalho
Imobilizador de transporte
Saco de recolha de aparas para ar limpo no local de trabalho

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para todos os trabalhos de corte, ideal para renovação
de interiores
 Para cortar madeira, painéis revestidos e plásticos
 Design ergonómico e perfeito para fácil utilização
 Motor universal potente e isento de manutenção
 Mesa rotativa com regulação precisa do ângulo
 Mesa de trabalho em alumínio fundido sob pressão
 Prolongamento lateral da mesa de ambos os lados com
superfície de apoio prática e batente de corte integrado
 Peso reduzido para facilitar o transporte
 Borracha antiderrapante no punho e na pega
 Adequado para dextros e esquerdinos
 Regulação do ângulo na horizontal à esquerda e à direita até 47°
 Todas as escalas visíveis a partir da posição de trabalho
 Perfis de encosto altos móveis lateralmente para uma melhor
fixação da peça de trabalho
 Imobilizador da lâmina para substituição


TUPIAS E PLAINAS

SERRAS DE CORTE TRANSVERSAL E EM ESQUADRIA

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

KGS 254

NOVO

NOVO

ORDEM COM SISTEMA

KGS 216

Serra de corte transversal e em esquadria
KGS 254

820 x 543 x 355 mm
364 x 700 mm

850 x 620 x 400 mm
364 x 820 mm

305 mm
205 mm

305 mm
205 mm

65 mm
36 mm
5.000 /min
3.756 /min
42 m/s
Ø 216 x 30 mm

90 mm
47 mm
4.500 /min
3.143 /min
42 m/s
Ø 254 x 30 mm

47 °
47 °
45 °
0°
230 V
1,5 kW
0,9 kW
14 kg

47 °
47 °
45 °
0°
230 V
1,8 kW
0,979 kW
17,5 kg

Lâmina de serra de metal duro com dente
cruzado(40 dentes), 2 prolongamentos
laterais, perfis de encosto altos móveis
lateralmente, dispositivo de fixação da peça,
ferramenta para substituição da lâmina,
saco de recolha de aparas, laser

Lâmina de serra de metal duro com dente
cruzado(48 dentes), 2 prolongamentos
laterais, perfis de encosto altos móveis
lateralmente, dispositivo de fixação da peça,
ferramenta para substituição da lâmina,
saco de recolha de aparas, laser

KGS 216
0102160100

KGS 254
0102540000

0102160118

0102540018

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

JARDIM

Serra de corte transversal e em esquadria
KGS 216
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TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Superfície de apoio
Largura de corte
- 90°
- 45°
Profundidade de corte
- 90°
- 45°
Rotação em vazio
Rotação com carga nominal
Velocidade de corte
Lâmina de serra
Possibilidades de regulação
- Prato rotativo esquerda (máx.)
- Prato rotativo direita (máx.)
- Cabeçote da serra esquerda (máx.)
- Cabeçote da serra direita (máx.)
Voltagem
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso

... com braço
extensível

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

... com braço
extensível

SERRAS DE CORTE TRANSVERSAL E EM ESQUADRIA
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para cortar madeira, painéis revestidos e plásticos
 Fácil execução de todos os cortes angulares, em esquadria
e de chanfrar
 Motor universal potente e isento de manutenção
 Construção sólida, móvel e robusta
 Mesa rotativa com regulação precisa do ângulo
 Mesa de trabalho em alumínio fundido sob pressão


... com braço
extensível







Peso reduzido para facilitar o transporte
Regulação do ângulo na horizontal à esquerda e à direita até 47°
Inclinação do cabeçote da serra de -2° até 47°
Braço extensível de apoio preciso para cortes até
um máx.255mm
Vasta gama de acessórios

... com braço
extensível

KGS 255

Serra de corte transversal e em esquadria
KGS 255
Vantagens especiais
Equipada de série com um laser
 Regulação da profundidade de corte
integrada
 Imobilizador de transporte

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Serra de corte transversal e em esquadria
KGS 255 Plus

y



Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Superfície de apoio
Largura de corte
- 90°
- 45°
Profundidade de corte
- 90°
- 45°
Rotação em vazio
Rotação com carga nominal
Velocidade de corte
Lâmina de serra
Possibilidades de regulação
- Prato rotativo esquerda (máx.)
- Prato rotativo direita (máx.)
- Cabeçote da serra esquerda (máx.)
- Cabeçote da serra direita (máx.)
Voltagem
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso

KGS 255 Plus

y
y

508 x 747 x 470 mm
272 x 437 mm

1.020 x 508 x 470 mm
272 x 437 mm

255 mm
177 mm

255 mm
177 mm

60 mm
30 mm
5.700 /min
3.041 /min
66 m/s
Ø 210 x 30 mm

60 mm
30 mm
5.700 /min
3.041 /min
66 m/s
Ø 210 x 30 mm

47 °
47 °
47 °
-2 °
230 V
1,3 kW
0,75 kW
14,5 kg

47 °
47 °
47 °
-2 °
230 V
1,3 kW
0,75 kW
17 kg

Lâmina de serra de metal duro com dente
cruzado(20 dentes), ferramenta para
substituição da lâmina, bocal de aspiração

Lâmina de serra de metal duro com dente
cruzado(40 dentes), 2 prolongamentos da
mesa, dispositivo de fixação da peça,
ferramenta para substituição da lâmina,
bocais de aspiração, saco do pó em pano,
laser

KGS 255
0102550000

KGS 255 Plus
0102550100

0102550018

0102550118

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para todos os trabalhos de corte, ideal para renovação
de interiores
 Para cortar madeira, painéis revestidos e plásticos
 Motor de indução - silencioso e potente
 Com travão electrónico do motor
 Construção sólida, móvel e robusta
 Mesa de trabalho em alumínio fundido sob pressão








Elevada precisão e bons resultados assegurados pelo
cabeçote da serra estável
Inclinação do cabeçote da serra de 0° até 45°
Prato rotativo regulável para ambos os lados até 45°
Furos para montagem da mesa e do laser de corte (acessórios)
Vasta gama de acessórios

SERRAS

... com braço
extensível

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

Serra de corte transversal e em esquadria
KGS 331

510 x 470 x 490 mm
450 x 480 mm

510 x 470 x 490 mm
450 x 480 mm

300 mm
212 mm

300 mm
212 mm

53 mm
54 mm
3.000 /min
2.800 /min
36,5 m/s
Ø 250 x 30 mm

53 mm
54 mm
3.000 /min
2.800 /min
36,5 m/s
Ø 250 x 30 mm

45 °
45 °
45 °
1,6 kW
0,6 kW
23 kg

45 °
45 °
45 °
1,6 kW
0,6 kW
23 kg

Lâmina de serra de metal duro com dente
cruzado(24 dentes, com ângulo de ataque
negativo de 3° ), ferramenta para substituição
da lâmina, bocais de aspiração

Lâmina de serra de metal duro com dente
cruzado(60 dentes, com ângulo de ataque
negativo de 5° ), ferramenta para substituição
da lâmina, dispositivo de aspiração de aparas,
bocais de aspiração

KGS 301
0103001145

KGS 331
0103001153

D
CH

A

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

JARDIM

Serra de corte transversal e em esquadria
KGS 301

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Superfície de apoio
Largura de corte
- 90°
- 45°
Profundidade de corte
- 90°
- 45°
Rotação em vazio
Rotação com carga nominal
Velocidade de corte
Lâmina de serra
Possibilidades de regulação
- Prato rotativo esquerda (máx.)
- Prato rotativo direita (máx.)
- Cabeçote da serra esquerda (máx.)
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso

KGS 331

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

KGS 301

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

... com braço
extensível

TUPIAS E PLAINAS

SERRAS DE CORTE TRANSVERSAL E EM ESQUADRIA
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SERRAS DE CORTE TRANSVERSAL E EM ESQUADRIA
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Para todos os trabalhos de corte, ideal para renovação
de interiores
 Para cortar madeira, painéis revestidos e plásticos
 Fácil execução de todos os cortes angulares, em esquadria
e de chanfrar
 Motor universal potente e isento de manutenção
 Mesa rotativa com regulação precisa do ângulo
 Mesa de trabalho em alumínio fundido sob pressão
 Adequado para dextros e esquerdinos
 Largura de corte aumentada para 300 mm
 Cabeçote da serra inclinável para ambos os lados até 48°
 Braço extensível apoiado sobre rolamentos
 Perfis de encosto altos móveis lateralmente para uma melhor
fixação da peça de trabalho
 Equipada de série com um laser
 Regulação da profundidade de corte integrada
 Imobilizador de transporte
 Vasta gama de acessórios


CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Para cortar madeira, painéis revestidos e plásticos
 Fácil execução de todos os cortes angulares,
em esquadria e de chanfrar
 Motor universal potente e isento de manutenção
 Com travão electrónico do motor
 Construção sólida, móvel e robusta
 Mesa rotativa com regulação precisa do ângulo
 Mesa de trabalho em alumínio fundido sob pressão
 Elevada precisão e bons resultados assegurados pelo
cabeçote da serra estável
 Mesa rotativa com regulação prévia do ângulo patenteada
para pontos de engate de escolha livre.
 Braço extensível apoiado sobre rolamentos
 Regulação da profundidade de corte integrada
 Imobilizador de transporte
 Prolongamentos laterais da mesa
 Vasta gama de acessórios
 Ao utilizar uma lâmina de serra de 315 mm, medidas
de corte possíveis de 335 x 106 mm


... com braço
extensível

... com braço
extensível

KGS 303 Plus

KGS 305

Serra de corte transversal e em
esquadria KGS 303 Plus
Características técnicas
comparáveis
Medidas C x L x A
Superfície de apoio
Largura de corte
- 90°
- 45°
Profundidade de corte
- 90°
- 45°
Rotação em vazio
Rotação com carga nominal
Velocidade de corte
Lâmina de serra
Possibilidades de regulação
- Prato rotativo esquerda (máx.)
- Prato rotativo direita (máx.)
- Cabeçote da serra esquerda (máx.)
- Cabeçote da serra direita (máx.)
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

575 x 885 x 595 mm
330 x 510 mm
300 mm
200 mm
81 mm
54 mm
5.020 /min
2.580 /min
66 m/s
Ø 250 x 30 mm
50 °
60 °
48 °
48 °
1,8 kW
1,1 kW
19 kg
Lâmina de serra de metal duro
com dente cruzado(48 dentes),
perfis de encosto altos móveis
lateralmente, ferramenta para
substituição da lâmina, bocais
de aspiração, laser
KGS 303 Plus
0103030000
0103030018
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Serra de corte transversal e em
esquadria KGS 305
Características técnicas
comparáveis
Medidas C x L x A
Superfície de apoio
Largura de corte
- 90°
- 45°
Profundidade de corte
- 90°
- 45°
Rotação em vazio
Rotação com carga nominal
Velocidade de corte
Lâmina de serra
Possibilidades de regulação
- Prato rotativo esquerda (máx.)
- Prato rotativo direita (máx.)
- Cabeçote da serra esquerda (máx.)
- Cabeçote da serra direita (máx.)
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

1.180 x 1.040 x 690 mm
1.040 x 360 mm
320 mm
226 mm
120 mm
60 mm
3.850 /min
2.794 /min
61,5 m/s
Ø 305 x 30 mm
50 °
60 °
47 °
47 °
2 kW
1,24 kW
29 kg
Lâmina de serra de metal duro
com dente cruzado(80 dentes),
2 prolongamentos da mesa,
dispositivo de fixação da peça,
ferramenta para substituição
da lâmina, bocais de
aspiração
KGS 305
0103050000
0103050018

SERRAS DE CORTE TRANSVERSAL E EM ESQUADRIA

N.º de pedido

Suporte de rolos KSU 400
 Para peças compridas
 Escoamento fácil do
material cortado através
de rolos
Largura: 260 mm

0910064592

TUPIAS E PLAINAS

N.º de pedido

Cavelete

Pé de suporte KSU 400
0910064606
Pé de suporte adicional
para um melhor apoio
do KSU 400 com
prolongamento estendido

0910003518



0910064720

Prolongamentos da mesa em comprimento
para KGS 255, KGS 255 Plus, KGS 301 e KGS 331
N.º de pedido

0910057529
Cavalete universal
Para uma altura de trabalho ideal e estabilidade elevada
 Também utilizável em superfícies irregulares
 Rebatível com compensação de nível
Adequado para: KS 254 Plus, KS 305, KGS 255,
KGS 301, KGS 303, KGS 305, KGS 331


0910053230
Prolongamento da mesa
para a direita e esquerda
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com batente para corte
rebatível
Comprimento: 350 mm
Largura: 80 mm
Prolongamentos da mesa em comprimento
para KGS 255, KGS 255 Plus, KGS 301 e KGS 331

MÁQUINAS ESPECIAIS

Suporte de batente
comprido para KSU 400
Comprimento: 615 mm

ORDEM COM SISTEMA

Cavalete
Para uma altura de trabalho ideal e estabilidade elevada
 Também utilizável em superfícies irregulares
 Rebatível com compensação de nível
Adequado para: KGS 301, KGS 331

SERRAS



N.º de pedido

Acessório especial para cavalete KSU 400
N.º de pedido
Rodas de transporte
 Para um transporte fácil
 Também podem ser
utilizadas com o cavalete
rebatido

0910064584

0910058827

Prolongamento da mesa
à direita, em aço
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com batente longitudinal
e escala extensível até
3000 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
Comprimento: 1140 mm
Largura: 200 mm

0910058894

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

JARDIM

Prolongamento da mesa
à esquerda, em aço
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com batente longitudinal
e escala, até 1600 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
Permite utilização à esquerda
e direita no KGS 255
Comprimento: 1000 mm
Largura: 200 mm

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

0910066110

0910058886

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Cavalete KSU 400
Cavalete e extensão lateral da mesa numa única
construção estável e robusta
 Através de perfis de encabadouro universais também
adequado para todas as serras de corte transversal
de fabricantes de renome
 Pernas estáveis com regulação em altura
 Vasta gama de acessórios
Comprimento total máx.: 400 cm
Capacidade de carga máx. na parte central: 250 kg
Peso: 25 kg
Adequado para: KS 216 Lasercut, KS 254 Plus,
KS 305 Plus, KGS 216, KGS 254, KGS 255,
KGS 301, 303, 331, KGS 303, KGS 305


Prolongamento da mesa
à direita, em aço
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com batente longitudinal
e escala, até 1600 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
Comprimento: 1140 mm
Largura: 200 mm
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SERRAS DE CORTE TRANSVERSAL E EM ESQUADRIA
N.º de pedido
Prolongamento da mesa
à esquerda, em aço
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com batente longitudinal
e escala extensível até
3000 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
Permite utilização à esquerda
e direita no KGS 255
Comprimento: 1000 mm
Largura: 200 mm

0910058835

Prolongamento da mesa
à direita, em alumínio
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com batente longitudinal
e escala extensível até
3000 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
 Pé de suporte rebatível
e ajustável em altura
Comprimento: 1130 mm
Largura: 200 mm

0910057545

Prolongamento da mesa
à esquerda, em alumínio
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com batente longitudinal
e escala extensível até
3000 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
 Pé de suporte rebatível
e ajustável em altura
Permite utilização à esquerda
e direita no KGS 255
Comprimento: 1000 mm
Largura: 200 mm

0910057537

N.º de pedido

Prolongamentos da mesa em comprimento
para KGS 301 e KGS 331
N.º de pedido
0910006525
Prolongamento da mesa
para a direita
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com base de apoio,
escala e batente adicional
para uma repetição
precisa
 Articulável, fácil de
transportar
Comprimento da base
1660 mm
Comprimento: 1440 mm
Largura: 165 mm
0910003500
Prolongamento da mesa
para a esquerda
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Extensão telescópica
com escala extensível
até 3000 mm
 Duas bases de apoio com
batente para uma
repetição precisa
 Articulável, fácil de
transportar
Comprimento: 1650 mm
Largura: 165 mm
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Prolongamentos da mesa em comprimento
para KGS 305

Prolongamento da mesa
à direita, em aço
 Para um apoio seguro
das peças de trabalho
longas
 Com batente longitudinal
e escala, até 1600 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
Comprimento: 1140 mm
Largura: 200 mm

0910061895

Prolongamento da mesa
à esquerda, em aço
 Para um apoio seguro
das peças de trabalho
longas
 Com batente longitudinal
e escala, até 1600 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
Comprimento: 1000 mm
Largura: 200 mm

0910061887

Prolongamento da mesa
à direita, em alumínio
 Para um apoio seguro
das peças de trabalho
longas
 Com batente longitudinal
e escala extensível até
3000 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
 Pé de suporte rebatível
e ajustável em altura
Comprimento: 1130 mm
Largura: 200 mm

0910061917

Prolongamento da mesa
à esquerda, em alumínio
 Para um apoio seguro
das peças de trabalho
longas
 Com batente longitudinal
e escala extensível até
3000 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
 Pé de suporte rebatível
e ajustável em altura
Comprimento: 1000 mm
Largura: 200 mm

0910061909

Perfil para prolongamento da mesa
N.º de pedido
Perfil para prolongamento
da mesa
 Para aumentar
o prolongamento
da mesa de 1600 mm
para 3000 mm
Adequado para: KGS 255,
KGS 255 Plus, KGS 303,
KGS 305
Comprimento: 1400 mm

0910058878

SERRAS DE CORTE TRANSVERSAL E EM ESQUADRIA

0910009010
Batente de corte
 Para uma repetição
precisa mesmo em cortes
mais pequenos
Adequado para: KGS 301,
KGS 331

Dispositivo de fixação
da peça
 Para fixação segura
de peças de trabalho
pequenas, perfis de
plástico ou alumínio
Adequado para: KGS 255,
KGS 255 Plus, KGS 303,
KGS 305, KGT 300, KGT 501

0910057553

ORDEM COM SISTEMA

N.º de pedido
0910031228

0910063952



Dispositivos de fixação das peças de trabalho

Dispositivo de fixação
da peça
 Para fixação segura
de peças de trabalho
pequenas, perfis de
plástico ou alumínio
Adequado para: KGS 301

Laser de corte
Para uma perspectiva
perfeita dos cortes
 Activação automática
através de interruptor
centrífugo
 A peça de trabalho
pode ser posicionada de
forma rápida e segura
 Sem cortes de
experimentação
Laser de linha a pilhas com
6 pilhas de substituição
Adequado para: KGS 305

SERRAS

0910059831

0910063553

Cavalete de rolos




Para apoiar peças de trabalho longas durante o corte, fresagem,
aplainamento e perfuração
De fixação segura, ajustável em altura e rebatível

JARDIM

Batente adicional
 Para trabalhar de modo
seguro e preciso peças
de trabalho pequenas
e frisos
 Também especialmente
adequado para peças
de trabalho altas
Adequado para: KGS 255,
KGS 255 Plus, KGS 303,
KGT 300

Laser de corte
 Para uma perspectiva
perfeita dos cortes
 Activação automática
através de interruptor
centrífugo
 A peça de trabalho
pode ser posicionada de
forma rápida e segura
 Sem cortes de
experimentação
Laser de linha a pilhas com
6 pilhas de substituição
Adequado para: KGS 303

MÁQUINAS ESPECIAIS

N.º de pedido

TUPIAS E PLAINAS

N.º de pedido

Batentes adicionais

N.º de pedido

0910053345
Cavalete de rolos RS 420 G
Com rolamentos de esferas cromados
de movimentação fácil
Permite também movimentos laterais
Ideal para material em placas
Altura: 640 - 1015 mm
Largura: 520 mm
Peso suportado: 100 kg

0910040553

0910053361
Cavalete de rolos RS 420 W
Com rolamentos de esferas cromados
de movimentação fácil
Barra de rolamento de esferas
regulável
Permite também movimentos laterais
Ideal para materiais em placas, peças
de trabalho redondas ou rectangulares
Altura: 640 - 1015 mm
Largura: 420 mm
Peso suportado: 100 kg
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0910064738

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

N.º de pedido
Laser de corte
 Para uma perspectiva
perfeita dos cortes
 Activação automática
através de interruptor
centrífugo
 A peça de trabalho
pode ser posicionada de
forma rápida e segura
 Sem cortes de
experimentação
Adequado para: KGS 255
e KGS 255 Plus
Laser de corte
 Para uma perspectiva
perfeita dos cortes
 A peça de trabalho
pode ser posicionada de
forma rápida e segura
 Sem cortes de
experimentação
Laser de linha a pilhas
Adequado para: KGS 301,
KGS 331, KGT 500, KGT 501

0910053353

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Laser de corte

Cavalete de rolos RS 420
Com rolo em aço inoxidável de
movimentação fácil e extremamente
resistente
Altura: 640 - 1015 mm
Largura: 400 mm
Peso suportado: 100 kg

SERRAS DE CORTE TRANSVERSAL E EM ESQUADRIA
Spray de manutenção e conservação

Dispositivos de aspiração de aparas
N.º de pedido
Dispositivo de aspiração
de aparas
 Para um ambiente de
trabalho limpo e visão
livre para a peça de
trabalho a cortar
 Equipamento standard
na KGS 331
Ø do casquilho de
aspiração: 100 mm
Adequado para: KGS 301,
KGS 331

0910061127
Dispositivo de aspiração
de aparas
 Para um ambiente de
trabalho limpo e visão
livre para a peça de
trabalho a cortar
 Para ligação a um
dispositivo de aspiração
de aparas ou aos
aspiradores universais
Metabo
 Aspiração em duas
posições (casquilho
de aspiração da máquina
e casquilho de aspiração
do resguardo de
protecção)
 Composto por mangueira
de aspiração e 2 peças
de ligação
Ø do casquilho de
aspiração: 100 mm
Adequado para: KGS 305

N.º de pedido

35 mm
Ø interior

100 mm
Ø exterior

58 mm
44 mm
Ø exterior

Ø interior
44 mm
58 mm

Adaptador de aspiração
Para a ligação das serras
de corte transversal e em
esquadria no aspirador
universal Metabo
Possibilidade de ligação
de um saco de aspiração
Metabo 6.31289

Adaptador de aspiração
Multi
Para KGS 255 / KGS 305
Na KGS 303 apenas com
dispositivo de aspiração
de aparas N.º de pedido
0910057561

Material

Medidas
mm

Passo dos Versão
dentes

N.º de
pedido

Para KGS 255
HW/CT
HW/CT
HW/CT

210 x 1,8 x 30
210 x 2,4 x 30
210 x 2,8 x 30

24
40
42

6.28008
6.28037
6.28038

HW/CT

210 x 2,6 x 30

54

HW/CT
HW/CT

210 x 2,8 x 30
210 x 2,8 x 30

60
60

HW/CT

210 x 2,4 x 30

64

Para KS 216 Lasercut, KGS 216
HW/CT
216 x 2,4 x 30 24
HW/CT

216 x 2,4 x 30

48

HW/CT

216 x 2,4 x 30

60

HW/CT

250 x 2,4 x 30

48

HW/CT

250 x 2,4 x 30

60

HW/CT

250 x 2,8 x 30

80

Para KS 254 Plus, KGS 254
HW/CT
254 x 2,4 x 30

24

HW/CT

254 x 2,4 x 30

48

HW/CT

254 x 2,4 x 30

60

HW/CT

254 x 2,4 x 30

80

Para KS 305 Plus, KGS 305
HW/CT
305 x 2,4 x 30

48

HW/CT

305 x 2,4 x 30

60

N.º de pedido

HW/CT
HW/CT
HW/CT

305 x 2,4 x 30
305 x 2,4 x 30
305 x 2,4 x 30

60
80
84

0910057200

HW/CT

305 x 2,8 x 30

96

HW/CT

315 x 2,4 x 30

48

HW/CT
HW/CT
HW/CT
HW/CT

315 x 2,4 x 30
315 x 2,4 x 30
315 x 2,8 x 30
315 x 2,8 x 30

84
48
48
84

HW/CT

315 x 2,8 x 30

96

0910058010

Punho móvel
 Para uma condução lateral
da peça de trabalho

0911018691

Lâminas de serra circular

0910059955

Punhos móveis
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Spray de manutenção e conservação
 Ideal para a conservação e
manutenção das máquinas de
trabalhar madeiras
 Com teor de silicone, evita uma
colagem do pó de madeira por
ex. nos tirantes roscados ou
componentes móveis
 Aumenta a capacidade de
movimentação das peças de
trabalho na mesa da máquina
 Alto rendimento de limpeza

Para KGS 301, KGS 303 e KGS 331
HW/CT
250 x 2,8 x 30 24
HW/CT
250 x 2,8 x 30 24

Adaptador de aspiração

44 mm
Ø exterior

N.º de pedido

0910003496

WZ, 5°
WZ, 3°
FZ/TZ,
1° neg.
FZ/TZ,
5° neg.
WZ, 5° neg.
FZ/TZ,
5° neg.
FZ/TZ,
5° neg.

6.28078
6.28079
6.28080
6.28082

WZ,
5° neg.
WZ,
5° neg.
FZ/TZ,
5° neg.

6.28009

WZ, 25°
WZ,
3° neg.
WZ,
5° neg.
WZ,
5° neg.
FZ/TZ,
5° neg.

6.28012
6.28013

6.28041
6.28083

6.28047
6.28048
6.28088

WZ,
5° neg.
WZ,
5° neg.
WZ,
5° neg.
FZ/TZ,
5° neg.

6.28220

WZ,
5° neg.
WZ,
5° neg.
WZ, 1,5°
WZ, 5°
WZ,
5° neg.
FZ/TZ,
5° neg.
WZ,
5° neg.
WZ, 5° neg.
WZ, 15°
WZ, 0°
WZ, 10°

6.28227

FZ/TZ,
5° neg.

6.28092

6.28221
6.28222
6.28223

6.28228
6.28054
6.28055
6.28229
6.28091
6.28224
6.28225
6.28226
6.28057
6.28058

MÓVEL E ESTÁVEL.
Três funções em uma: Com as serras de corte transversal,

compacta, as serras também podem ser transportadas

de esquadria e circulares de bancada da Metabo, existe

confortavelmente. A compensação da altura, que

a possibilidade de realizar vários trabalhos. Este aspecto

também garante uma fixação segura em superfícies

transforma-as no acompanhante indispensável para

irregulares, torna as serras de corte transversal, de

todos os trabalhos de interior. Prática: na KGT 501, as

esquadria e circulares de bancada da Metabo móveis e

pernas são articuláveis, o que permite trabalhar em

estáveis em simultâneo.

Por ex. KGT 300

Mesa de corte
com superfície de
apoio grande e batente
paralelo estável.

Regulação contínua
do prato rotativo
de 50° para a esquerda
até 60° para a direita.

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Regulação rápida
da altura da mesa

Lâmina de serra de 315 mm
A estrutura da máquina e a recepção
da ferramenta permitem uma lâmina
de 315 mm. Assim, os frisos podem
ser cortados de forma limpa até uma
altura de 120 mm.

Cabeçote da serra inclinável para ambos
os lados
até 45°, para a esquerda também até 48°.
Mesmo a inclinação para a direita pode ser
realizada com o ajuste de esquadria de 0°,
de modo a que, na maioria dos tipos de
aplicação, os possíveis rasgos ocorram apenas
nos lados cobertos. O corte é efectuado de
forma muito mais rápida e simples.

Graças à posição especial do motor,
é possível obter alturas de corte óptimas
tanto na operação de corte transversal
como na operação da serra circular de
bancada. O motor já não dificulta
o trabalho.
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Leve e estável
A construção em alumínio fundido
sob pressão garante um peso reduzido
para facilitar o transporte.

Potente motor universal
de 1,8 kW
e travão electrónico
do motor.

JARDIM

Lâmina de serra extra-grande
(315 mm)
ideal para trabalhar painéis,
laminados e frisos elevados.

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS

várias alturas. Devido ao peso reduzido e à construção

TUPIAS E PLAINAS

SERRAS DE CORTE TRANSVERSAL,
EM ESQUADRIA E CIRCULARES DE BANCADA

SERRAS DE CORTE TRANSVERSAL,
EM ESQUADRIA E CIRCULARES DE BANCADA

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Conversão instantânea da serra para corte transversal
em serra circular de bancada
 Motor universal potente
 Peso reduzido para facilitar o transporte
 Cortes em dupla meia-esquadria até 45° através de
cabeçote da serra inclinável e mesa circular integrada
 Cabeçote da serra inclinável para ambos os lados
 Lâmina de serra ajustável em altura de modo contínuo
como serra circular de bancada
 Construção sólida e precisa em alumínio fundido
 Ranhuras integradas para a aplicação sem
ferramentas do prolongamento da mesa
 Paralela estável

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Serra combinada de montagem com três funções diferentes: serra
de corte transversal, em esquadria e serra circular de bancada
 Conversão instantânea da serra para corte transversal em serra
circular de bancada
 A melhor qualidade de corte graças à construção resistente à torção
 Trabalhos sem colisões em qualquer regulação do ângulo
 Motor de indução - silencioso e isento de manutenção
 Travão do motor electrónico
 Escala para a regulação contínua do ângulo e posicionamento preciso
a 90° e 45°
 Lâmina de serra ajustável em altura de modo contínuo como serra
circular de bancada
 Construção sólida e precisa em alumínio fundido
 Cavalete montado na máquina. Pernas rebatíveis para trabalhar sem
problemas ao nível do solo
 Paralela estável


KGT 300

KGT 501

Serra de corte transversal,
em esquadria e circular
de bancada KGT 300
Características técnicas
comparáveis
Medidas C x L x A
Altura de trabalho sem
cavalete
Dimensões da mesa
Largura de corte transversal
90/45°
Profundidade de corte
transversal 90/45°
Altura de corte - serra circular
de bancada 90°
Rotação em vazio
Velocidade de corte (máx.)
Lâmina de serra
Possibilidades de regulação
- Prato rotativo esquerda (máx.)
- Prato rotativo direita (máx.)
Consumo de potência nominal
Potência útil
Protecção do motor
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

575 x 760 x 730 mm
420 mm
345 x 473 mm
170 mm/112 mm
100 mm/66 mm
0 - 55 mm
3.400 /min
56 m/s
Ø 315 x 30 mm
50 °
60 °
1,8 kW
1 kW
Disjuntor
21 kg

Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Altura de trabalho sem cavalete
Dimensões da mesa
Largura de corte transversal 90/45°
Profundidade de corte transversal
90/45°
Altura de corte - serra circular
de bancada 90°
Rotação em vazio
Velocidade de corte (máx.)
Lâmina de serra
Possibilidades de regulação
- Prato rotativo esquerda (máx.)
- Prato rotativo direita (máx.)
Consumo de potência nominal
Potência útil
Protecção do motor
Peso (com cavalete)
Equipamento standard

Lâmina de serra de
metal duro (48 dentes),
resguardo de aparas,
paralela, ferramenta para
a substituição da lâmina
KGT 300
0103300000
0103300018
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Serra de corte transversal,
em esquadria e circular
de bancada KGT 501

Modelo
N.º de pedido

620 x 663 x 878 mm
457 mm
500 x 520 mm
210 mm/154 mm
60 mm/45 mm
3 - 81 mm
3.620 /min
42 m/s
Ø 250 x 30 mm
45 °
45 °
2 kW
1,5 kW
Disjuntor
45 kg
Lâmina de serra de metal duro
(34 dentes), resguardo de aparas,
paralela, cavalete rebatível,
ferramenta para substituição
da lâmina de serra

KGT 501
0102505018

SERRAS DE CORTE TRANSVERSAL,
EM ESQUADRIA E CIRCULARES DE BANCADA

0910058835
Prolongamento da mesa
à esquerda, em aço
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com batente longitudinal
e escala extensível até
3000 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
Comprimento: 1000 mm
Largura: 200 mm

0910066110
Cavalete KSU 400
 Cavalete e extensão
lateral da mesa numa
única construção estável
e robusta
 Através de perfis
universais também
adequado para todas as
serras de corte transversal
de fabricantes de renome
 Pernas estáveis com
regulação em altura
Comprimento total máx.:
400 cm
Capacidade de carga máx.
na parte central: 250 kg
Peso: 25 kg
Os acessórios para o
cavalete KSU 400
encontram-se na
página 161

0910057545
Prolongamento da mesa
à direita, em alumínio
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com batente longitudinal
e escala extensível até
3000 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
 Pé de suporte rebatível
e ajustável em altura
Comprimento: 1130 mm
Largura: 200 mm

SERRAS

0910057529

MÁQUINAS ESPECIAIS

Cavalete universal
 Para uma altura de
trabalho ideal e
estabilidade elevada
 Também utilizável em
superfícies irregulares
 Rebatível com
compensação de nível
Adequado para: KGT 300

ORDEM COM SISTEMA

0910058894
Prolongamento da mesa
à direita, em aço
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com batente longitudinal
e escala extensível até
3000 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
Comprimento: 1140 mm
Largura: 200 mm

N.º de pedido

TUPIAS E PLAINAS

N.º de pedido

Cavelete

0910057553

ACESSÓRIOS PARA KGT 300
prolongamentos da mesa em comprimento
N.º de pedido

0910058827
Prolongamento da mesa
à esquerda, em aço
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com batente longitudinal
e escala, até 1600 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
Comprimento: 1000 mm
Largura: 200 mm

Batentes adicionais
N.º de pedido
Batente adicional
 Para trabalhar de modo seguro
e preciso peças de trabalho
pequenas e frisos
 Também especialmente adequado
para peças de trabalho altas
Adequado para: KGT 300

0910059831

Adaptador de aspiração
N.º de pedido
44 mm
Ø exterior

Adaptador de aspiração
Adequado para: KGT 300

0910059955

35 mm
Ø interior
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0910058886
Prolongamento da mesa
à direita, em aço
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com batente longitudinal
e escala, até 1600 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
Comprimento: 1140 mm
Largura: 200 mm

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Dispositivo de fixação da peça
 Para fixação segura de peças de
trabalho pequenas, perfis de
plástico ou alumínio
Adequado para: KGT 300, KGT 501
a partir do modelo de 2003

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

0910057537
Prolongamento da mesa
à esquerda, em alumínio
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com batente longitudinal
e escala extensível até
3000 mm
 Sensor de medição para
uma repetição precisa
 Pé de suporte rebatível
e ajustável em altura
Comprimento: 1000 mm
Largura: 200 mm

N.º de pedido

JARDIM

Dispositivos de fixação das peças de trabalho

SERRAS DE CORTE TRANSVERSAL,
EM ESQUADRIA E CIRCULARES DE BANCADA
Dispositivos de aspiração de aparas

ACESSÓRIOS PARA KGT 501
prolongamentos da mesa em comprimento

N.º de pedido
Dispositivo de aspiração de aparas
 Para um ambiente de trabalho limpo
e visão livre para a peça de trabalho
a cortar
 Para ligação a um dispositivo de
aspiração de aparas
Ø do casquilho de aspiração: 100 mm
Adequado para: KGT 500, KGT 501

N.º de pedido
0910053213
Prolongamento da mesa
 Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com batente longitudinal
e escala extensível até
2800 mm
 Com perfil de extensão
e 2 sensores de medição
para uma repetição
precisa
 Para cortes longitudinais
utilização à esquerda
e direita
Comprimento: 1000 mm
Largura: 200 mm

Cavalete de rolos




Para apoiar peças de trabalho longas durante o corte, fresagem,
aplainamento e perfuração
De fixação segura, ajustável em altura e rebatível

N.º de pedido

Carro de respigar
N.º de pedido
Carro de respigar
Permite cortes exactos, mesmo de
peças de trabalho mais compridas
 Carro de respigar apoiado em
rolamentos de esferas
 Batente de corte longitudinal
até 1000 mm, com sensor
de medição, lupa e escala
de alumínio regulável
 Fácil montagem e amovível
Largura de corte 90°/45°: 650 mm/
890 mm
Dimensões da mesa: 350 x 290 mm
Comprimento total: 1170 mm
Peso suportado: 23 kg
Prolongamento do batente
para carro de respigar
 Para utilização no batente
transversal do carro de respigar
 Permite corte de peças de trabalho
até 2000 mm
 Escala ajustável em alumínio

0910009249

0910053205

Cavalete de rolos RS 420
Largura: 400 mm
Peso suportado: 100 kg
Altura: 640 - 1015 mm

0910053353

Cavalete de rolos RS 420 G
Largura: 520 mm
Peso suportado: 100 kg
Altura: 640 - 1015 mm

0910053345

Cavalete de rolos RS 420 W
Largura: 420 mm
Peso suportado: 100 kg
Altura: 640 - 1015 mm

0910053361



0910055100

Lâminas de serra circular
Material

Batentes angulares
N.º de pedido
Batente angular
Para cortes transversais
e angulares precisos
 Com encosto em alumínio
 Regulação contínua de ambos
os lados de 90°-45°
Adequado para: KGT 500, KGT 501

0910009028



Laser de corte
N.º de pedido
Laser de corte
 Para uma perspectiva perfeita
dos cortes
 A peça de trabalho pode ser
posicionada de forma rápida
e segura
 Sem cortes de experimentação
Laser de linha a pilhas
Adequado para: KGT 500, KGT 501
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0910040553

Medidas
mm

Passo dos
dentes

Versão

N.º de
pedido

Para KGT 501
HW/CT
250 x 2,8 x 30

24

6.28013

HW/CT
HW/CT
HW/CT
HW/CT

250 x 2,8 x 30
250 x 2,8 x 30
250 x 2,8 x 30
250 x 2,8 x 30

34
42
80
80

WZ,
3° neg.
WZ, 15°
WZ, 15°
WZ, 10°
FZ/TZ,
5° neg.

Para KGT 300
HW/CT
315 x 2,8 x 30
HW/CT
315 x 3,0 x 30
HW/CT
315 x 2,8 x 30
HW/CT
315 x 2,8 x 30
HW/CT
315 x 2,8 x 30

20
24
48
48
84

FZ, 22°
WZ, 20°
WZ, 12°
WZ, 0°
WZ, 10°

6.28015
6.28016
6.28056
6.28057
6.28058

6.28045
6.28046
6.28087
6.28088

SEM RASGAR – SEM ESFORÇOS.
O princípio é "puxar em vez de empurrar". Quem já

controlado muito melhor e a madeira não apresenta

alguma vez serrou peças compridas, difíceis de manejar

tantos rasgos. Simultaneamente, o princípio das serras

ou especialmente duras, sabe que desta forma, o corte

de tracção inferior protege as lâminas de serra

é

aumentando significativamente o seu tempo de vida.

mais

fácil

e

limpo.

Pela

madeira

passam

TUPIAS E PLAINAS

SERRAS DE TRACÇÃO INFERIOR

Batente universal de
elevada qualidade
para ajustes angulares
de –90° até +90°.

Comprimento de
tracção 333 mm
Todos os soalhos
laminados e painéis
normais podem ser
completamente
separados até 45°.

Absolutamente flexível
Motor universal potente
e regulação da rotação
graças ao sistema
electrónico VC
da Metabo.

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

JARDIM

Robusta e estável
Componentes
laterais em chapa
de aço maciça.

MÁQUINAS ESPECIAIS

Suporte do material
preciso
Tampo de mesa em
perfis de alumínio.

ORDEM COM SISTEMA

Por ex. UK 333

SERRAS

substancialmente menos dentes, o corte pode ser

Sempre firme
Cavalete rebatível integrado
com nivelamento para uma
estabilidade segura. A máquina
também pode ser utilizada
fechada.

Sempre móvel
A armação inferior pode ser
facilmente rebatida. Deste modo,
a UK 333 pode ser facilmente
transportada e cabe em qualquer
carro.

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Transformação rápida
A UK 333 pode ser transformada
numa serra circular de bancada.
O batente universal transforma-se
num batente paralelo ao cortar
peças compridas.

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Acessórios práticos
Por exemplo prolongamento
da mesa ou carro de respigar,
de montagem fácil.

Cortes versáteis
O batente universal é rotativo em 180°
para cortes de meia-esquadria e de
meia-esquadria duplos. A lâmina de
serra é inclinável de –1,5 até 46,5°;
ideal para cortes tapados.
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SERRAS DE TRACÇÃO INFERIOR
CARACTERÍSTICAS COMUNS
A serra profissional móvel com as funções e vantagens
de uma serra de corte transversal e em esquadria, uma serra
de tracção inferior, bem como uma serra circular de bancada
 3 máquinas em uma - serra de corte em esquadria, serra circular
de tracção inferior e serra circular de bancada
 Na versão com Set adequada para diversos trabalhos
com elevada precisão
 Montagem rápida dos acessórios fornecidos
 Móvel graças ao peso relativamente reduzido
 Motor com protecção contra sobrecargas e tecnologia
de arranque suave











Converte-se em segundos de serra de corte em esquadria
para serra circular de bancada
Batente universal de elevada qualidade e inclinável, aplicável em
todos os lados da mesa para cortes em esquadria e cortes
paralelos
Lâmina de serra regulável de modo contínuo
Cavalete rebatível integrado com nivelamento para
uma estabilidade elevada
Suporte do material preciso em perfis de alumínio
Componentes laterais em chapa de aço maciça
Para corrente alterna monofásica

UK 290

UK 290 Set

Serra de tracção inferior
UK 290
Vantagens especiais
 Desmontável para serra circular de precisão
 Carro de respigar, prolongamento da mesa e
extensão lateral da mesa para cortar peças
grandes com precisão
Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Altura de trabalho sem cavalete
Dimensões da mesa C x L
Altura de corte máx. 90/45°
Rotação em vazio
Rotação com carga nominal
Lâmina de serra
Inclinação
Velocidade de corte (máx.)
Curso
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso (com cavalete)
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Serra de tracção inferior
UK 290 Set

y
y

674 x 478 x 878 mm
420 mm
674 x 478 mm
42 mm/60 mm
4.500 /min
3.800 /min
Ø 220 x 30 mm
-1,5 - 46,5 °
44 m/s
290 mm
1,8 kW
1,2 kW
25 kg

1.600 x 1.180 x 878 mm
420 mm
674 x 478 mm
42 mm/60 mm
4.500 /min
3.800 /min
Ø 220 x 30 mm
-1,5 - 46,5 °
44 m/s
290 mm
1,8 kW
1,2 kW
52 kg

Lâmina de serra de metal duro com dente
cruzado(36 dentes), cavalete rebatível,
batente universal, cunha de fender,
empurrador, bocal de aspiração

Lâmina de serra de metal duro com dente
cruzado(36 dentes), cavalete rebatível,
batente universal, perfil de encosto de
700 mm, cunha de fender, empurrador,
dispositivo de aspiração de aparas, extensão
lateral da mesa, paralela, prolongamento
da mesa, carro de respigar

UK 290
0102900000

UK 290 Set
0192901000

0102900018

0192901018










ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS



Batente universal de elevada qualidade e inclinável, aplicável
em todos os lados da mesa para cortes em esquadria e cortes
paralelos
Lâmina de serra regulável de modo contínuo
Cavalete rebatível integrado com nivelamento para uma
estabilidade elevada
Carro inferior de funcionamento suave oito vezes apoiado
em rolamentos de esferas em alumínio fundido sob pressão
para a mais elevada precisão
Suporte do material preciso em perfis de alumínio
Componentes laterais em chapa de aço maciça
Para corrente alterna monofásica

SERRAS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
A serra profissional móvel com as funções e vantagens
de uma serra de corte transversal e em esquadria, uma serra
de tracção inferior, bem como uma serra circular de bancada
 Na versão com Set adequada para diversos trabalhos
com elevada precisão
 Montagem rápida dos acessórios fornecidos
 Móvel graças ao peso relativamente reduzido
 Motor universal potente e regulação da rotação graças
ao sistema electrónico VC da Metabo
 Motor com protecção contra sobrecargas e tecnologia
de arranque suave
 Converte-se em segundos de serra de corte em esquadria
para serra circular de bancada


TUPIAS E PLAINAS

SERRAS DE TRACÇÃO INFERIOR

UK 333 Set

Vantagens especiais
 Carro de respigar, prolongamento da mesa
e extensão lateral da mesa para cortar peças
grandes com precisão

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

y

760 x 585 x 900 mm
418 mm
750 x 585 mm
49 mm/70 mm
1.800 - 4.500 /min
4.500 /min
Ø 220 x 30 mm
-1,5 - 46,5 °
52 m/s
333 mm
2,2 kW
1,5 kW
35,9 kg

1.600 x 1.287 x 900 mm
418 mm
750 x 585 mm
49 mm/70 mm
1.800 - 4.500 /min
4.500 /min
Ø 220 x 30 mm
-1,5 - 46,5 °
52 m/s
333 mm
2,2 kW
1,5 kW
63 kg

Lâmina de serra de metal duro com dente
cruzado(36 dentes), cavalete rebatível,
batente universal, cunha de fender,
indicador da altura de corte, empurrador,
bocal de aspiração

Lâmina de serra de metal duro com dente
cruzado(36 dentes), cavalete rebatível,
batente universal, perfil de encosto de
700 mm, cunha de fender, indicador da altura
de corte, empurrador, dispositivo de aspiração
de aparas, extensão lateral da mesa,
paralela, prolongamento da mesa,
carro de respigar

UK 333
0103330000

UK 333 Set
0193330000

0103330018

0193330018
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TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Altura de trabalho sem cavalete
Dimensões da mesa C x L
Altura de corte máx. 90/45°
Rotação em vazio
Rotação com carga nominal
Lâmina de serra
Inclinação
Velocidade de corte (máx.)
Curso
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso (com cavalete)

Serra de tracção inferior
UK 333 Set

JARDIM

Serra de tracção inferior
UK 333

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

UK 333

SERRAS DE TRACÇÃO INFERIOR
Prolongamentos da mesa em comprimento

ACESSÓRIOS PARA UK 290 E UK 333
Bancadas

N.º de pedido
Prolongamento da mesa
 Corte prático de peças
compridas
 Trabalho seguro
Comprimento: 380 mm
Largura: 476 mm

N.º de pedido
0910064304
Bancada universal
Flexo 500
0910064576
 Para utilização
estacionária de serras de
recortes, tupias e serras
circulares manuais
Metabo (apenas na
utilização dos respectivos
acessórios)
 Com cavalete rebatível
e regulação em altura
 Também em ligação com
UK 290 ou UK 333 como
extensão lateral da mesa
ou estação de trabalho
 Construção em aço
estável e tampo de mesa
grande em perfis
lamelares

09100643121)

Paralelas
N.º de pedido
Paralela
 Para cortes longitudinais
ou para corte de placas
grandes
 Perfil de adaptação
comprido para um
guiamento seguro da
peça

09100637071)

Batentes universais

Rodas de transporte

N.º de pedido

N.º de pedido
Rodas de transporte
 Para um transporte
fácil e leve

09100630571)
Batente universal
Utilização de substituição
ou como segundo batente
de esquadria
 Para cortes duplos em
meia-esquadria
 Rotativo 180° (2 x 90°)
Comprimento do batente:
450 mm
Adequado para: UK 333

0910064363



Carro de respigar
N.º de pedido
Carro de respigar
 As peças grandes
e largas são guiadas
com segurança através
da lâmina de serra
 Resultados de corte
limpos e precisos
 Fácil montagem e
amovível
 Trabalho seguro
Dimensões da mesa:
310 x 200 mm
Comprimento total:
1225 mm
Peso suportado: 7,7 kg

09100643471)

Protecção contra lascas
N.º de pedido
Protecção contra lascas
(jogo=10 unidades)
 É utilizada na lâmina
de serra e minimiza os
rasgos no lado de saída
da peça de trabalho
Adequado para: UK 333

0910062107

Dispositivos de aspiração de aparas
Prolongamentos da mesa em largura

N.º de pedido
Dispositivo de aspiração
de aparas
 Aspiração em duas
posições: no recipiente
de aparas e, em cima,
no resguardo de
protecção
 Visão livre para a peça
a cortar
 Ambiente de trabalho
limpo
Ø do casquilho de
aspiração: 100 mm

N.º de pedido
Prolongamento lateral
da mesa
 Aumenta a superfície de
apoio; ideal para placas
grandes
 Permite cortes com
paralela de até 610 mm
 Regulável em altura
Comprimento: 674 mm
Largura: 501 mm

1)

Equipamento standard na UK 290 Set e UK 333 Set

172 |

09100644011)

1)

Equipamento standard na UK 290 Set e UK 333 Set

09100643711)

N.º de pedido
0910064495

N.º de pedido
Prolongamento do batente 0910055100
para carro de respigar
 Para utilização no batente
transversal do carro
de respigar
 Permite corte de peças
de trabalho até 2000 mm
 Escala ajustável em
alumínio

0910053124
Dispositivo de fixação
da peça
 Para fixação segura
de peças de trabalho
pequenas, materiais
redondos, perfis de
plástico ou alumínio
 Adequado para utilização
no batente universal
e carro de respigar
 Adicionalmente adequado
para os prolongamentos
da mesa
Altura máxima de fixação:
55 mm
Adequado para: UK 220,
UK 333

N.º de pedido
Prolongamento da mesa
 Para um apoio seguro
das peças de trabalho
longas
 Com batente longitudinal
e escala extensível até
2800 mm
 Com perfil de extensão
e 2 sensores de medição
para uma repetição
precisa
 Para cortes longitudinais
utilização à esquerda
e direita
Pé de suporte rebatível
e ajustável em altura
Comprimento: 1000 mm
Largura: 200 mm

0910064509

0910053213

JARDIM

Grampo de aperto
 Para fixar as peças
de trabalho no carro
de respigar

Prolongamentos da mesa em comprimento

ORDEM COM SISTEMA

Dispositivo de fixação
da peça
 Para fixação segura
de peças de trabalho
pequenas, materiais
redondos, perfis de
plástico ou alumínio
 Adequado para utilização
no batente universal
Altura máxima de fixação:
75 mm

Prolongamentos do batente

Depósito para lâminas de serra
N.º de pedido
0910064339
Punho móvel
Para uma condução lateral
da peça de trabalho

Para UK 290, UK 333
HW/CT
220 x 2,4 x 30
HW/CT
220 x 2,6 x 30
HW/CT
220 x 2,6 x 30

0910057200



Spray de manutenção e conservação
N.º de pedido
Spray de manutenção e conservação
Ideal para a conservação
e manutenção das máquinas
de trabalhar madeiras
 Com teor de silicone, evita uma
colagem do pó de madeira
por ex. nos tirantes roscados
ou componentes móveis
 Aumenta a capacidade de
movimentação das peças de
trabalho na mesa da máquina
 Alto rendimento de limpeza

0911018691

Versão

N.º de
pedido

36
48
80

WZ, 10°
DZ/HZ, 10°
FZ/TZ

6.28042
6.28043
6.28084

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS



Passo dos
dentes

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

N.º de pedido

Lâminas de serra circular
Medidas
mm

Punhos móveis

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Depósito para lâminas
de serra
 Depósito para lâminas
de serra com fita métrica,
esquadro e lápis.
 Para guardar com
segurança no máx. duas
lâminas de serra circular
até Ø 254 mm.
 (lâminas de serra não
estão incluídas no
material fornecido)
Adequado para a fixação
à bancada universal Flexo
500, aos cavaletes das
serras circulares de tracção
inferiores UK 290, UK 333,
às serras de corte
transversal, em esquadria
e circulares de bancada.

Material

SERRAS

ACESSÓRIOS PARA UK 333

MÁQUINAS ESPECIAIS

Dispositivos de fixação das peças de trabalho

TUPIAS E PLAINAS

SERRAS DE TRACÇÃO INFERIOR
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SERRAS CIRCULARES DE PRECISÃO
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Extensível para um maior espectro de utilização
 Para aplicações móveis
 Lâmina de serra ajustável em altura
 Inclinação da lâmina de serra regulável
 Interruptor com chave protege contra utilização
não autorizada





PK 200

PK 255 - 2,5 WN

Serra circular de precisão
PK 200
Vantagens especiais
Leve
 Motor universal potente
 Prolongamento da mesa e
cavalete incluídos no
equipamento standard
 Para corrente alterna monofásica
 Para corrente trifásica


Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Dimensões da mesa C x L
Altura de corte máx. 90/45°
Rotação com carga nominal
Velocidade de corte
Largura máx. de corte
- com paralela
Lâmina de serra
Âmbito de inclinação da lâmina de
serra
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Mesas anodizadas de grandes dimensões
em perfis em alumínio extrudido
Aprovada para baixa emissão de pó de madeira
segundo a TRGS 553 pela FPH
Vasta gama de acessórios

PK 255 - 3,4 DN

Serra circular de precisão
PK 255 - 2,5 WN

Serra circular de precisão
PK 255 - 3,4 DN

y
y

y
y

y

y

y
y

540 x 430 x 330 mm
540 x 430 mm
45 mm/65 mm
4.000 /min
44 m/s

1.380 x 780 x 1.000 mm
760 x 660 mm
53 mm/80 mm
3.800 /min
50 m/s

1.380 x 780 x 1.000 mm
760 x 660 mm
53 mm/80 mm
3.800 /min
50 m/s

180 mm
Ø 210 x 30 mm
-1,5 - 46,5 °

300 mm
Ø 250 x 30 mm
0 - 45 °

300 mm
Ø 250 x 30 mm
0 - 45 °

1,7 kW
1 kW
21 kg

2,5 kW
1,9 kW
71 kg

3,4 kW
2,5 kW
71 kg

Lâmina de serra de metal duro
com dente cruzado(30 dentes),
paralela, batente angular, bocal
de aspiração, empurrador

Lâmina de serra de metal duro
com dente cruzado (34 dentes),
cavalete, paralela, batente angular,
prolongamento da mesa, casquilhos
para aspiração de aparas, empurrador

Lâmina de serra de metal duro
com dente cruzado(34 dentes),
cavalete, paralela, batente
angular, prolongamento da mesa,
bocal de aspiração, empurrador

PK 200
0102001001

PK 255 - 2,5 WN
0102582209

PK 255 - 3,4 DN
0102582802

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Extensível para um maior espectro de utilização
 Para aplicações móveis
 Motor universal potente
 Prolongamento da bancada e cavalete incluídos
no equipamento standard
 Lâmina de serra ajustável em altura
 Inclinação da lâmina de serra regulável







Interruptor com chave protege contra utilização não autorizada
Mesas anodizadas de grandes dimensões em perfis
em alumínio extrudido
Aprovada para baixa emissão de pó de madeira
segundo a TRGS 553 pela FPH
Vasta gama de acessórios

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS

... com sistema base de suporte...
com carro de respigar

TUPIAS E PLAINAS

SERRAS CIRCULARES DE PRECISÃO

PK 255 - 3,4 DN

Serra circular de precisão
PK 255 - 2,5 WN

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

y

1.560 x 1.400 x 1.000 mm
760 x 660 mm
53 mm/80 mm
3.800 /min
50 m/s

1.560 x 1.400 x 1.000 mm
760 x 660 mm
53 mm/80 mm
3.800 /min
50 m/s

300 mm
Ø 250 x 30 mm
0 - 45 °
2,5 kW
1,9 kW
74 kg

300 mm
Ø 250 x 30 mm
0 - 45 °
3,4 kW
2,5 kW
74 kg

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

y

Lâmina de serra de metal duro com dente
Lâmina de serra de metal duro com dente
cruzado(34 dentes), cavalete, sistema base
cruzado(34 dentes), cavalete, sistema base
de suporte (largura de corte até 700 mm),
de suporte (largura de corte até 700 mm),
carro de respigar com pé de suporte, paralela, carro de respigar com pé de suporte, paralela,
batente angular, prolongamento da mesa,
batente angular, prolongamento da mesa
bocal de aspiração, empurrador
curto, bocal de aspiração, empurrador

PK 255 - 2,5 WN
0192552508

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Dimensões da mesa C x L
Altura de corte máx. 90/45°
Rotações com carga nominal
Velocidade de corte
Largura máx. de corte
- com paralela
Lâmina de serra
Âmbito de inclinação da lâmina de serra
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso

Serra circular de precisão
PK 255 - 3,4 DN

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Vantagens especiais
Para corrente alterna monofásica
 Para corrente trifásica


JARDIM

PK 255 - 2,5 WN

PK 255 - 3,4 DN
0192553407
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SERRAS CIRCULARES DE PRECISÃO
N.º de pedido

ACESSÓRIOS PARA PK 200 E PK 255

N.º de pedido
Cavalete
 Para uma altura de
trabalho ideal e
estabilidade elevada
 Fácil de transportar
 Rebatível
Adequado para: PK 200

0910017047

Carros de transporte
N.º de pedido
Carro de transporte
 Para um transporte fácil
 Para a montagem no
cavalete
Adequado para: PK 255

0910003313

Sistema base de suporte
N.º de pedido
Sistema base de suporte
 Necessário para
montagem do carro de
respigar, prolongamento
da mesa e extensão
lateral da mesa
 Fixação na parte frontal
e posterior do cárter
da máquina
Comprimento: 1180 mm
Adequado para: PK 200

0910018450

Sistema base de suporte
 Necessário para
montagem do carro de
respigar, prolongamento
da mesa comprido e
extensão lateral da mesa
 Fixação na parte frontal
e posterior do cárter da
máquina
Comprimento: 1180 mm
Adequado para: PK 255

0910052411

Acessórios para o sistema base de suporte
N.º de pedido
Prolongamento
 Aumenta o sistema base
de suporte em 720 mm
 Permite cortes mais
largos no batente
longitudinal até 1400 mm
Equipamento standard
inclui pé de suporte
ajustável em altura

0910050028

Pé de suporte
Pé de suporte adicional
para melhor apoio
do prolongamento
do suporte base
Regulável em altura

0910050036
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Carro de respigar
Permite cortes exactos,
mesmo de peças de
trabalho mais compridas
 Montagem à esquerda ou
direita do sistema base de
suporte
 Distância para a lâmina
de serra regulável
individualmente
 Fixação excêntrica - fácil
montagem e remoção
Batente transversal, 700 mm
de comprimento, de ambos
os lados inclinável 47°
Adequado para: PK 200
Largura de corte 90°/45°:
660 mm/910 mm
Dimensões da mesa:
540 x 240 mm
Comprimento total: 1180 mm
Carro de respigar
 Permite cortes exactos,
mesmo de peças de
trabalho mais compridas
 Montagem à esquerda
ou direita do sistema
base de suporte
 Distância para a lâmina
de serra regulável
individualmente
 Fixação de excêntrico fácil montagem e remoção
Batente transversal, 700 mm
de comprimento, de ambos
os lados inclinável 47°
Adequado para: PK 255
Largura de corte 90°/45°:
900 mm/1140 mm
Dimensões da mesa:
540 x 240 mm
Comprimento total: 1550 mm
Extensão lateral da mesa
 A extensão lateral da mesa
aumenta a superfície de
apoio e é ideal para o
corte de placas
 Permite cortes com
batente longitudinal até
700 mm de largura
 Ao utilizar um
prolongamento do
suporte base permite
cortes no batente
longitudinal até 1400 mm
de largura
 Montagem à esquerda
ou direita do sistema
base de suporte
Adequado para: PK 200
Comprimento: 585 mm
Largura: 200 mm
Extensão lateral da mesa
Plus
 A extensão lateral da mesa
aumenta a superfície de
apoio e é ideal para o
corte de placas
 Permite cortes com guia
paralela até 700 mm de
largura
 Ao utilizar um
prolongamento do suporte
base permite cortes no
batente longitudinal até
1400 mm de largura
 Montagem à esquerda
ou direita do sistema
base de suporte
Adequado para: PK 255
Comprimento: 835 mm
Largura: 200 mm

0910018434



Cavelete

0910052420

0910018442

0910040480

SERRAS CIRCULARES DE PRECISÃO

N.º de pedido

SERRAS
MÁQUINAS ESPECIAIS

0910053353

0910014374

Lâminas de serra circular
Material
Para PK 200
HW/CT
HW/CT
HW/CT
HW/CT
Para PK 255
HW/CT
HW/CT
HW/CT
HW/CT
HW/CT
HW/CT
HW/CT

Medidas
mm

Passo dos
dentes

Versão

N.º de
pedido

210 x 2,4 x 30
210 x 2,4 x 30
210 x 2,4 x 30
210 x 2,4 x 30

30
40
42
64

WZ, 22°
WZ, 3°
WZ, 22°
WZ, 10°

6.28036
6.28037
6.28039
6.28081

250 x 2,8 x 30
250 x 2,8 x 30
250 x 2,8 x 30
250 x 2,8 x 30
250 x 3,2 x 30
250 x 2,8 x 30
250 x 2,8 x 30

24
34
42
60
60
80
80

WZ, 25°
WZ, 15°
WZ, 15°
WZ, 15°
WZ, 10°
WZ, 10°
FZ/TZ,
5° neg.

6.28012
6.28045
6.28046
6.28049
6.28050
6.28087
6.28088

ORDEM COM SISTEMA

Cavalete de rolos RS 420
 Para apoiar peças de trabalho longas
durante o corte, fresagem,
aplainamento e perfuração
 De fixação segura, ajustável em altura
e rebatível
Com rolo em aço inoxidável de movimentação fácil e extremamente resistente
Largura: 400 mm
Peso suportado: 100 kg
Cavalete de rolos RS 420 G
 Para apoiar peças de trabalho longas
durante o corte, fresagem,
aplainamento e perfuração
 De fixação segura, ajustável em altura
e rebatível
Com rolamentos de esferas cromados
de movimentação fácil
Permite também movimentos laterais
Ideal para material em placas
Largura: 520 mm
Peso suportado: 100 kg
Cavalete de rolos RS 420 W
 Para apoiar peças de trabalho longas
durante o corte, fresagem,
aplainamento e perfuração
 De fixação segura, ajustável em altura
e rebatível
Com rolamentos de esferas cromados
de movimentação fácil
Barra de rolamento de esferas regulável
Permite também movimentos laterais
Ideal para materiais em placas, peças
de trabalho redondas ou rectangulares
Largura: 420 mm
Peso suportado: 100 kg
Punho móvel
 Para uma condução lateral
da peça de trabalho

0910008048

Dispositivo de aspiração de aparas
Para um ambiente de trabalho
limpo e visão livre para a peça
de trabalho a cortar
 Para ligar a um dispositivo de
aspiração de aparas
 Com este acessório, a máquina
está testada contra poeiras
Ø do casquilho de aspiração: 100 mm
Adequado para: PK 250 até 1993,
PK 255

JARDIM

N.º de pedido
0910059963

0910017608



Outros acessórios

Batente angular
 Para cortes transversais
e angulares precisos
 Regulação contínua de ambos
os lados de 90°-45°
Adequado para: PK 200
Batente angular
 Para cortes transversais
e angulares precisos
 Com encosto em alumínio
 Regulação contínua de ambos
os lados de 90°-45°
PK 300: Aplicável no lado esquerdo
ou direito da lâmina de serra
Adequado para: PK 255

Dispositivo de aspiração de aparas
 Para um ambiente de trabalho
limpo e visão livre para a peça
de trabalho a cortar
 Para ligar a um dispositivo de
aspiração de aparas
 Com este acessório, a máquina
está testada contra poeiras
Ø do casquilho de aspiração: 100 mm
Adequado para: PK 200

TUPIAS E PLAINAS

Dispositivos de aspiração de aparas

0910018469
Prolongamento da mesa
 Para um apoio seguro
das peças de trabalho
longas
 Com pé de suporte
ajustável em altura e
barra de encosto adicional
 Fixação excêntrica, fácil
montagem e amovível
 Montagem à frente
ou atrás ao sistema
base de suporte
HC 333: montagem possível
de ambos os lados das
mesas da plaina
Adequado para: PK 200,
PK 255, PKF 255
Comprimento: 1000 mm
Largura: 200 mm

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

N.º de pedido

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

0910053345

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

0910053361

0910057200
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ESQUADREJADORAS
A FUNÇÃO SEGUE A FORMA.
Com as esquadrejadoras Metabo os cortes são à

aparados podem ser facilmente trabalhados com as

medida, pois elas executam cortes precisos e seguros

esquadrejadoras

tanto em peças pequenas como grandes. Mesmo os

fornecido. As esquadrejadoras oferecem a versatilidade

cortes paralelos não constituem qualquer problema,

necessária para que execute o seu trabalho com a

pois a mesa de respigar com rolamentos de agulhas

maior rapidez.

da

Metabo

através

do

fixador

conduz as peças de forma óptima. Os painéis não

Por ex., a PKU 250

O carro de respigar com
rolamentos de agulhas
possibilita cortes exactos até
1450 mm de comprimento.

Montagem e desmontagem
sem ferramentas
– sem reajustes –
do prolongamento
e extensão da mesa para
serrar peças maiores.

Mesas estáveis
e anodizadas
em perfis de extrusão.

Utilização versátil
graças à vasta gama
de acessórios.

Trabalhos exactos
graças à elevada
precisão.
Dispositivo
de tracção
inferior integrado
para cortar na
transversal peças até
330 mm de largura.

Fácil de operar
através dos comandos
bem concebidos.

Interruptor com tampa
que pode ser fechada
à chave.

Fácil de transportar
graças às pegas
extensíveis.

"Aprovada para baixa
emissão de pó de madeira"
conforme a TRGS 553

1. Serra circular de bancada
Para cortes precisos nas peças
até 83 mm de espessura.
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2. Esquadrejadora
Com o carro de respigar com
1800 mm de comprimento,
é possível realizar cortes até
1450 mm de comprimento.

3. Serra circular de tracção inferior
A tracção inferior permite o corte
transversal de peças até 330 mm
de largura.









PKU 250 2,1 WN-920

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

y
y
y

y
y

y

JARDIM

y

Esquadrejadora
PKU 250 - 2,7 DN-1800

1.830 x 2.020 x 1.050 mm
345 x 810 mm
48 mm/83 mm
4.400 /min
57 m/s

1.830 x 2.020 x 1.050 mm
345 x 810 mm
48 mm/83 mm
4.400 /min
57 m/s

1.960 x 2.020 x 1.050 mm
345 x 810 mm
48 mm/83 mm
4.400 /min
57 m/s

1.960 x 2.020 x 1.050 mm
345 x 810 mm
48 mm/83 mm
4.400 /min
57 m/s

800 mm
Ø 250 x 30 mm
-1,5 - 46,5 °

800 mm
Ø 250 x 30 mm
-1,5 - 46,5 °

1.450 mm
Ø 250 x 30 mm
-1,5 - 46,5 °

1.450 mm
Ø 250 x 30 mm
-1,5 - 46,5 °

2,1 kW
1,6 kW
100/82 mm
155 kg

2,7 kW
2 kW
100/82 mm
155 kg

2,1 kW
1,6 kW
100/82 mm
171,5 kg

2,7 kW
2 kW
100/82 mm
171,5 kg

Lâmina de serra de
metal duro com dente
cruzado(24 dentes),
armário inferior, carro
de respigar pequeno,
paralela com lupa, mesa
de corte transversal com
batente, prolongamento
da mesa, bocal de
aspiração de aparas,
empurrador

Lâmina de serra de
metal duro com dente
cruzado(24 dentes),
armário inferior, carro
de respigar pequeno,
paralela com lupa, mesa
de corte transversal com
batente, prolongamento
da mesa, bocal de
aspiração de aparas,
empurrador

Lâmina de serra de
metal duro com dente
cruzado(24 dentes),
armário inferior, carro
de respigar comprido,
paralela com lupa, mesa
de corte transversal com
batente, prolongamento
da mesa, bocal de
aspiração de aparas,
empurrador

Lâmina de serra de
metal duro com dente
cruzado(24 dentes),
armário inferior, carro
de respigar comprido,
paralela com lupa, mesa
de corte transversal com
batente, prolongamento
da mesa, bocal de
aspiração de aparas,
empurrador

PKU 250 - 2,1 WN-920
0199250000

PKU 250 - 2,7 DN-920
0199250400

PKU 250 - 2,1 WN-1800
0199250100

PKU 250 - 2,7 DN-1800
0199250500

0199250018

0199250118
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TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Características técnicas
comparáveis
Medidas C x L x A
Dimensões da mesa C x L
Altura de corte máx. 90/45°
Rotação com carga nominal
Velocidade de corte
Comprimento de corte máx.
- com carro de respigar
Lâmina de serra
Âmbito de inclinação da lâmina de
serra
Consumo de potência nominal
Potência útil
Casquilhos de aspiração
Peso

y

Esquadrejadora
PKU 250 - 2,1 WN-1800

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Vantagens especiais
Para corrente alterna monofásica
 Para corrente trifásica
 Com carro de respigar de 920 mm
 Com carro de respigar de 1800 mm


Esquadrejadora
PKU 250 - 2,7 DN-920

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Esquadrejadora
PKU 250 - 2,1 WN-920

PKU 250 2,7 DN-1800

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS



Lâmina de serra inclinável de -1,5°-46,5°; adequada para cortes
tapados
Interruptor com chave protege contra utilização não autorizada
Carro de respigar com rolamentos de agulhas
Mesas anodizadas de grandes dimensões em perfis em alumínio
extrudido
Corpo da máquina em chapa de aço indeformável com pintura
electrostática a pó
Aprovada para baixa emissão de pó de madeira segundo
a TRGS 553 pela FPH
Gaveta de recolha de aparas
Vasta gama de acessórios

SERRAS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
3 máquinas completas em uma: serra circular de bancada,
serra circular de tracção inferior e esquadrejadora
 Extensível para um maior espectro de utilização
 Óptimo para cortes de precisão de formatos
 Motor de indução robusto e silencioso
 Protecção contra sobrecargas térmicas para uma vida útil
prolongada
 Extensão lateral da mesa
 Batente angular com escala reajustável para a regulação precisa
e lupa para uma consulta confortável da distância da lâmina
de serra e para precisão de repetição excelente
 Lâmina de serra ajustável em altura de modo contínuo


TUPIAS E PLAINAS

ESQUADREJADORAS

ESQUADREJADORAS
N.º de pedido

Acessórios para PKU 250
N.º de pedido
Armário inferior
 Com fechos rápidos
para colocação e remoção
rápida da máquina, sem
utilização de ferramentas
 Gaveta sobre rodas com
fechadura e gaveta para
recolher as aparas
 Carro de transporte
com rodas rebaixáveis
Altura de trabalho: 890 mm

0910059971

Carro de respigar comprido
 Para cortes até 1450 mm
de comprimento - numa
altura de corte de 83 mm
 Com calha de 1800 mm
de comprimento e fixador
Para mudança da máquina
com carro de respigar curto
para a versão com carro de
respigar comprido
Comprimento: 1800 mm
Largura: 220 mm

0910060112

Batente de corte
Permite corte de peças
de trabalho até 2 m de
comprimento
 Para utilização no
batente da mesa
de corte transversal
 Com escala de alumínio
regulável
 Extensível

0910060120

Dispositivo de aperto
Para fixar as peças
de trabalho no carro
de respigar

0910060155



Extensão lateral da mesa
A extensão lateral da
mesa aumenta a superfície
de apoio e é ideal para
o corte de placas
 Permite cortes com
batente longitudinal
até 700 mm de largura
 A utilização de uma
segunda extensão lateral
da mesa permite cortes
no batente longitudinal
até 1160 mm de largura
 Montagem sem
ferramentas e sem
reajustes
Comprimento: 865 mm
Largura: 440 mm

0910060007

Apoio
Para apoiar a extensão
da mesa 0910060007
 Regulável em altura
Obrigatório na utilização
de uma segunda extensão
lateral da mesa

0910060015







0910060023
Mesa adicional
Para a mudança para uma
serra circular de bancada/
serra circular de tracção
inferior, em vez da mesa
de respigar (lado esquerdo)
 Montagem sem ferramentas
e sem reajustes
Comprimento: 865 mm
Largura: 345 mm


Carro de respigar curto
Para cortes até 800 mm
de comprimento - numa
altura de corte de 83 mm
 Com calha de 1200 mm
de comprimento e fixador
Para mudança da máquina
com carro de respigar
comprido para a versão com
carro de respigar curto
Comprimento: 920 mm
Largura: 220 mm
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0910060104

ESQUADREJADORAS

N.º de pedido

100 mm
Ø exterior

100 mm
Ø interior

0910060074

Peça em Y
 Com bujão de oclusão de 58 mm
Com possibilidade de ligação para
a mangueira de aspiração do
aspirador e uma mangueira
de aspiração com peça de ligação
Ø58 mm

0910060090

0911018691

0910060066

Material

Medidas
mm

Passo dos
dentes

Versão

N.º de
pedido

HW/CT
HW/CT
HW/CT
HW/CT
HW/CT
HW/CT
HW/CT

250 x 2,8 x 30
250 x 2,8 x 30
250 x 2,8 x 30
250 x 2,8 x 30
250 x 3,2 x 30
250 x 2,8 x 30
250 x 2,8 x 30

24
34
42
60
60
80
80

WZ, 25°
WZ, 15°
WZ, 15°
WZ, 15°
WZ, 10°
WZ, 10°
FZ/TZ,
5° neg.

6.28012
6.28045
6.28046
6.28049
6.28050
6.28087
6.28088

8

Dente plano,
cónico

0910060392

0910060082

Lâminas de serra incisoras
Carboneto 88 x 3 x 30
de
tungsténio

MÁQUINAS ESPECIAIS

Lâminas de serra circular
0910060058

ORDEM COM SISTEMA

58 mm
Ø interior

Mangueira de aspiração
Comprimento: 1750 mm
Diâmetro: 35 mm
Mangueira de aspiração
Não inflamável
Comprimento: 2500 mm
Diâmetro: 35 mm
Mangueira de aspiração
Comprimento: 3500 mm
Diâmetro: 35 mm
Suporte da mangueira
 Para desviar a mangueira de
aspiração ligada ao resguardo
de protecção da máquina para
fora da área de corte
 Quando se aspira em dois locais
(casquilho de aspiração da
máquina e casquilho de aspiração
do resguardo de protecção)

Spray de manutenção e conservação
 Ideal para a conservação e
manutenção das máquinas de
trabalhar madeiras
 Com teor de silicone, evita uma
colagem do pó de madeira
por ex. nos tirantes roscados ou
componentes móveis
 Aumenta a capacidade de
movimentação das peças de
trabalho na mesa da máquina
 Alto rendimento de limpeza

SERRAS

N.º de pedido
Tubos de aspiração PKU 250
 Para aspirar em dois locais
(casquilho de aspiração da
máquina e casquilho de aspiração
do resguardo de protecção)
 Ø da peça de ligação: 58 mm /
35 mm
 Com necessidade da peça
em Y 0910060090

TUPIAS E PLAINAS

Spray de manutenção e conservação

Acessórios para aspiração do pó

N.º de pedido
0910053353
TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Cavalete de rolos RS 420
Com rolo em aço inoxidável de
movimentação fácil e extremamente
resistente
Largura: 400 mm
Peso suportado: 100 kg
Altura: 640 - 1015 mm

0910053345
Cavalete de rolos RS 420 G
Com rolamentos de esferas cromados
de movimentação fácil
Permite também movimentos laterais
Ideal para material em placas
Largura: 520 mm
Peso suportado: 100 kg
Altura: 640 - 1015 mm

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS



Para apoiar peças de trabalho longas durante o corte, fresagem,
aplainamento e perfuração
De fixação segura, ajustável em altura e rebatível

0910053361
Cavalete de rolos RS 420 W
Com rolamentos de esferas cromados
de movimentação fácil
Barra de rolamento de esferas
regulável
Permite também movimentos laterais
Ideal para materiais em placas,
peças de trabalho redondas ou
rectangulares
Largura: 420 mm
Peso suportado: 100 kg
Altura: 640 - 1015 mm

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO



JARDIM

Cavalete de rolos
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SERRAS CIRCULARES DE BANCADA
Cavelete
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Extensível para um maior espectro de utilização
 Para aplicações móveis
 Motor universal potente
 Tecnologia de arranque suave
 Paralela precisa com dupla fixação
 Batente angular com régua de encosto
 Extensão lateral da mesa
 Vasta gama de acessórios
 Para corrente alterna monofásica
 Lâmina de serra ajustável em altura de modo contínuo
 Inclinação da lâmina de serra regulável de modo contínuo

N.º de pedido




Para uma altura
de trabalho ideal
e estabilidade
elevada
Rebatível

0910061135

Dispositivos de aspiração de aparas
N.º de pedido
0910061127
Dispositivo de aspiração de aparas
 Para um ambiente de trabalho
limpo e visão livre para a peça
de trabalho a cortar
 Para ligar a um dispositivo de
aspiração de aparas ou aos
aspiradores universais Metabo
 Aspiração em duas posições
(casquilho de aspiração da máquina
e casquilho de aspiração do
resguardo de protecção)
 Composto por mangueira de
aspiração e 2 peças de ligação
Ø do casquilho de aspiração: 100 mm

Adaptador de aspiração
N.º de pedido
TS 250

Serra circular de bancada
TS 250
Características técnicas
comparáveis
Medidas C x L x A
Dimensões da mesa C x L
Altura de corte máx. 90/45°
Rotação com carga nominal
Velocidade de corte
Largura máx. de corte
- com paralela
Lâmina de serra
Âmbito de inclinação da lâmina de
serra
Consumo de potência nominal
Potência útil
Casquilhos de aspiração
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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100 mm
Ø exterior

58 mm
44 mm
Ø exterior

Adaptador de aspiração Multi

0910058010

Ø interior
44 mm
58 mm

Lâminas de serra circular
760 x 760 x 490 mm
645 x 755 / 985 mm
52 mm/77 mm
2.600 /min
34 m/s
390 mm
Ø 250 x 30 mm
-1,5 - 46,5 °
2 kW
1,2 kW
58 mm
32 kg
Lâmina de serra de metal duro
com dente cruzado(34 dentes),
paralela, batente angular,
extensão lateral da mesa,
depósito para lâminas de serra,
bocal de aspiração, enrolador
de cabo, empurrador

TS 250
0102502000

Material

Medidas
mm

Passo dos
dentes

Versão

N.º de
pedido

HW/CT
HW/CT
HW/CT

250 x 2,8 x 30
250 x 2,8 x 30
250 x 2,8 x 30

60
80
80

WZ, 15°
WZ, 10°
FZ/TZ,
5° neg.

6.28049
6.28087
6.28088

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Serra circular de bancada precisa com equipamento
profissional - rapidamente equipável para todas as
utilizações
 Ideal para cortar madeira esquadriada, tábuas, placas
e derivados de madeira tanto na oficina como na obra
 O depósito de aspiração de aparas de série pode ser
ligado a um extractor de aparas e poeiras ou a um
aspirador de sólidos / líquidos
 Batente angular de fácil movimentação também
utilizável como carro de respigar
 Paralela estável com fixação excêntrica
 Lâmina de serra ajustável em altura de modo contínuo
 Inclinação da lâmina de serra regulável de modo contínuo
 Estrutura em chapa de aço robusta, com pintura
electrostática e tampo de mesa galvanizado
 Prolongamento da mesa rebatível
 Armação e motor pré-montado
 Para corrente alterna monofásica

Serra circular de
Serra circular de
bancada TKHS 315 C bancada TKHS 315 C
- 2,8 DNB
- 2,0 WNB

Características técnicas
comparáveis
Medidas C x L x A
Dimensões da mesa C x L
Altura de corte máx. 90/45°
Velocidade de corte
Lâmina de serra
Consumo de potência
nominal
Potência útil
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

Características técnicas
comparáveis
Medidas C x L x A

y
y

1.650 x 650 x
1.000 mm
800 x 550 mm
60 mm/85 mm
50 m/s
Ø 315 x 30 mm
2 kW

1.650 x 650 x
1.000 mm
800 x 550 mm
60 mm/85 mm
50 m/s
Ø 315 x 30 mm
2,8 kW

1,5 kW
62 kg

2,15 kW
64 kg

Lâmina de serra de
metal duro com dente
cruzado(24 dentes),
carro de transporte
incluindo punhos,
batente universal,
prolongamento da
mesa (550 x 800 mm),
dispositivo de
aspiração de aparas,
bocal de aspiração,
empurrador

Lâmina de serra de
metal duro com dente
cruzado(24 dentes),
carro de transporte
incluindo punhos,
batente universal,
prolongamento da
mesa (550 x 800 mm),
dispositivo de
aspiração de aparas,
bocal de aspiração,
empurrador

TKHS 315 C 2,0 WNB
0103152000

TKHS 315 C 2,8 DNB
0103152100

Dimensões da mesa C x L
Altura de corte máx. 90/45°
Velocidade de corte
Lâmina de serra
Consumo de potência
nominal
Potência útil
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

1.700 x 700 x
1.000 mm
800 x 600 mm
53 mm/85 mm
50 m/s
Ø 315 x 30 mm
3,1 kW

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Vantagens especiais
Para corrente alterna
monofásica
 Para corrente trifásica


Serra circular
de bancada TKHS 315 M
- 3,1 WNB

JARDIM

TKHS 315 M 3,1 WNB

2,2 kW
75 kg
Lâmina de serra de metal
duro com dente cruzado
(24 dentes), carro de
transporte incluindo punhos,
paralela, batente angular,
prolongamento da mesa
(600 x 800 mm), dispositivo
de aspiração de aparas,
bocal de aspiração,
empurrador

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

TKHS 315 C 2,8 DNB

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

TKHS 315 C 2,0 WNB

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS



SERRAS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Serra circular de bancada universal com equipamento base
e excelente relação preço/qualidade
 Ideal para cortar madeira esquadriada, tábuas, placas
e derivados de madeira tanto na oficina como na obra
 O depósito de aspiração de aparas de série pode ser
ligado a um extractor de aparas e poeiras ou a um
aspirador de sólidos / líquidos
 Batente universal para cortes rectos, pode ser usado
também como carro de respigar
 Lâmina de serra ajustável em altura de modo contínuo
 Inclinação da lâmina de serra regulável de modo contínuo
 Estrutura em chapa de aço robusta, com pintura electrostática
e tampo de mesa galvanizado
 Armação e motor pré-montado


TUPIAS E PLAINAS

SERRAS CIRCULARES DE BANCADA

TKHS 315 M 3,1 WNB
0103153100
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SERRAS CIRCULARES DE BANCADA
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Serra circular de bancada precisa com equipamento profissional rapidamente equipável para todas as utilizações
 Ideal para cortar madeira esquadriada, tábuas, placas
e derivados de madeira tanto na oficina como na obra
 O depósito de aspiração de aparas de série pode ser ligado
a um extractor de aparas e poeiras ou a um aspirador de
sólidos / líquidos
 Batente angular de fácil movimentação também utilizável
como carro de respigar
 Paralela estável com fixação excêntrica
 Estrutura em chapa de aço robusta, com pintura electrostática
e tampo de mesa galvanizado
 Prolongamento da mesa rebatível
 Armação e motor pré-montado
 Para corrente trifásica
 Lâmina de serra ajustável em altura de modo contínuo
 Inclinação da lâmina de serra regulável de modo contínuo

ACESSÓRIOS PARA AS SERRAS CIRCULARES DE BANCADA
Mesa adicionais
N.º de pedido
Mesa adicional
Para a extensão da superfície
de apoio, ideal para o corte de
placas
 Permite cortes com batente
longitudinal até 1240 mm
de largura
 Regulável em altura
Pode ser montado lateralmente
Adequado para: TKHS 315 C
Comprimento: 800 mm
Largura: 600 mm

0910058860

Mesa adicional
 Para a extensão da superfície
de apoio, ideal para o corte de
placas
 Com elementos de aperto rápido,
escala e pés de suporte rebatíveis
 Permite cortes com batente
longitudinal até 1240 mm
de largura
 Regulável em altura
Pode ser montado lateralmente
Adequado para: TKHS 315 C,
TKHS 315 M
Comprimento: 1000 mm
Largura: 660 mm

0910014030



Carros de transporte

TKHS 315 M 4,2 DNB

N.º de pedido
Serra circular de bancada
TKHS 315 M - 4,2 DNB
Características técnicas
comparáveis
Medidas C x L x A
Dimensões da mesa C x L
Altura de corte máx. 90/45°
Velocidade de corte
Lâmina de serra
Consumo de potência
nominal
Potência útil
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

184 |

0910057154

Carro de transporte
 Para um transporte fácil

Carro de respigar
1.700 x 700 x
1.000 mm
800 x 600 mm
53 mm/85 mm
50 m/s
Ø 315 x 30 mm
4,2 kW

N.º de pedido
0910058967
Carro de respigar
 Permite cortes exactos, mesmo
de peças de trabalho mais
compridas
 Carro de respigar de precisão
apoiado em 6 rolamentos de esferas
 Completo com régua de encosto
inclinável em 90-45°
Largura de corte 90°/45°: 640 mm/
930 mm
Comprimento total: 1270 mm
Peso suportado: 24 kg

3 kW
77 kg
Lâmina de serra de metal duro com
dente cruzado(24 dentes), carro
de transporte incluindo punhos,
paralela, batente angular,
prolongamento da mesa
(600 x 800 mm), dispositivo de
aspiração de aparas, bocal de
aspiração de aparas, empurrador

TKHS 315 M 4,2 DNB
0103153300

Lâminas de serra circular
Material

Medidas
mm

Passo dos
dentes

Versão

N.º de
pedido

HW/CT
HW/CT
HW/CT
HW/CT
HW/CT
CV
CV

315 x 2,8 x 30
315 x 3,0 x 30
315 x 2,8 x 30
315 x 2,8 x 30
315 x 2,8 x 30
315 x 1,8 x 30
315 x 1,8 x 30

20
24
48
48
84
56
80

FZ, 22°
WZ, 20°
WZ, 15°
WZ, 0°
WZ, 10°
KV
NV

6.28015
6.28016
6.28056
6.28057
6.28058
6.28100
6.28101

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Máquina robusta e profissional, de utilização universal
 Todas as serras circulares para construção civil Metabo
correspondem à norma de segurança actual europeia EN 1870-1
 Resguardo de protecção de fácil deslocação para cobertura
óptima da lâmina de serra
 Com protecção contra salpicos
 Mesa de corte em chapa de aço galvanizada
 Escala puncionada no tampo da mesa para o posicionamento
da paralela
 Guia paralela com fixação excêntrica rápida









Empurrador disponível na paralela
Batente angular rebatível com dispositivo de corte de cunhas
Travão do motor sem desgaste
Protecção contra sobrecarga do motor
Batente longitudinal e transversal no tampo da mesa para
aumentar a rigidez
Prolongamento da mesa rebatível
Estrutura em chapa de aço robusta, com pintura electrostática,
especialmente resistente à torção e à corrosão

BKS 400 Plus 4,2 DNB

Serra circular para construção civil
BKS 400 Plus - 3,1 WNB (montada)

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

y

1.850 x 750 x 1.050 mm
1.030 x 660 mm

1.850 x 750 x 1.050 mm
1.030 x 660 mm

300 mm
1.300 mm

300 mm
1.300 mm

260 mm
127 mm
58 m/s
Ø 400 x 30 mm
3,1 kW (S6 40%)
2,35 kW (S6 40%)
88 kg

260 mm
127 mm
58 m/s
Ø 400 x 30 mm
4,2 kW (S6 40%)
3,25 kW (S6 40%)
88 kg

Lâmina de serra de metal duro com dente
plano trapezoidal (28 dentes), paralela,
batente angular com dispositivo de corte
de cunhas, prolongamento da mesa,
resguardo de protecção, gancho de elevação,
empurrador

Lâmina de serra de metal duro com dente
plano trapezoidal (28 dentes), paralela,
batente angular com dispositivo de corte
de cunhas, prolongamento da mesa,
resguardo de protecção, gancho de elevação,
inversor de fases, empurrador

Modelo
N.º de pedido

BKS 400 Plus - 3,1 WNB (montada)
0104003000

BKS 400 Plus - 4,2 DNB (montada)
0104004000

Modelo
N.º de pedido

BKS 400 Plus - 3,1 WNB (desmontada)
0194003000

BKS 400 Plus - 4,2 DNB (desmontada)
0194004000

Equipamento standard
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Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Dimensões da mesa C x L
Largura mÃ¡x. de corte
- com paralela
- com mesa adicional
Largura máx. de corte transversal
- com batente angular
Altura de corte
Velocidade de corte
Lâmina de serra
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso

y

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Vantagens especiais
Para corrente alterna monofásica
 Para corrente trifásica


Serra circular para construção civil
BKS 400 Plus - 4,2 DNB (montada)

JARDIM

BKS 400 Plus 3,1 WNB

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS



TUPIAS E PLAINAS

SERRAS CIRCULARES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

SERRAS CIRCULARES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Máquina robusta e profissional, de utilização universal
 Todas as serras circulares para construção civil Metabo
correspondem à norma de segurança actual europeia EN 1870-1
 Resguardo de protecção de fácil deslocação para cobertura
óptima da lâmina de serra
 Com protecção contra salpicos
 Mesa de corte em chapa de aço galvanizada
 Escala puncionada no tampo da mesa para o posicionamento
da paralela
 Guia paralela com fixação excêntrica rápida
 Empurrador disponível na paralela
Batente angular rebatível com dispositivo de corte de cunhas









Motor concebido para o funcionamento contínuo
(potência durante o modo de funcionamento S1 100%)
Travão do motor sem desgaste
Protecção contra sobrecarga do motor
Batente longitudinal e transversal no tampo da mesa
para aumentar a rigidez
Prolongamento da mesa rebatível
Estrutura em chapa de aço robusta, com pintura electrostática,
especialmente resistente à torção e à corrosão
Para corrente trifásica

BKH 450 Plus 5,5 DNB

BKS 450 Plus 5,5 DNB

Serra circular para construção civil
BKS 450 Plus - 5,5 DNB (montada)
Vantagens especiais
 Regulação em altura através de manivela
única patenteada para melhor adaptação ao
material a cortar e, deste modo, para os
melhores cortes e a mais elevada segurança
Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Dimensões da mesa C x L
Largura máx. de corte
- com paralela
- com mesa adicional
Largura máx. de corte transversal
- com batente angular
Altura de corte
Velocidade de corte
Lâmina de serra
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso

Serra circular para construção civil
BKH 450 Plus - 5,5 DNB

y

1.830 x 750 x 1.020 mm
1.030 x 660 mm

1.830 x 750 x 1.020 mm
1.030 x 660 mm

300 mm
1.300 mm

300 mm
1.300 mm

260 mm
141 mm
64 m/s
Ø 450 x 30 mm
5,5 kW (S6 40%)
3,2 kW (S1 100%)
90 kg

260 mm
20 - 140 mm
66 m/s
Ø 450 x 30 mm
5,5 kW (S6 40 %)
3,2 kW (S1 100 %)
102 kg

Lâmina de serra de metal duro com dente
plano trapezoidal (32 dentes), paralela,
batente angular com dispositivo de corte
de cunhas, prolongamento da mesa,
resguardo de protecção, gancho de elevação,
inversor de fases, empurrador

Lâmina de serra de metal duro com dente
plano trapezoidal (32 dentes), paralela,
batente angular com dispositivo de corte
de cunhas, prolongamento da mesa,
resguardo de protecção, gancho de elevação,
inversor de fases, empurrador

Modelo
N.º de pedido

BKS 450 Plus - 5,5 DNB (montada)
0104605000

BKH 450 Plus - 5,5 DNB (montada)
0104705000

Modelo
N.º de pedido

BKS 450 Plus - 5,5 DNB (desmontada)
0194605000

–

Equipamento standard
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N.º de pedido
0910014030

N.º de pedido
Cavalete de rolos RS 420
Com rolo em aço inoxidável
de movimentação fácil
e extremamente resistente
Largura: 400 mm
Peso suportado: 100 kg
Altura: 640 - 1015 mm

0910053345
Cavalete de rolos RS 420 G
Com rolamentos de esferas
cromados de movimentação
fácil
Permite também movimentos
laterais
Ideal para material em placas
Largura: 520 mm
Peso suportado: 100 kg
Altura: 640 - 1015 mm
0910053361
Cavalete de rolos RS 420 W
Com rolamentos de esferas
cromados de movimentação fácil
Barra de rolamento de esferas
regulável
Permite também movimentos
laterais
Ideal para materiais em placas, peças
de trabalho redondas ou rectangulares
Largura: 420 mm
Peso suportado: 100 kg
Altura: 640 - 1015 mm

Carros de transporte
N.º de pedido
Carro de transporte
 Para um transporte
fácil
 Para a montagem
no cavalete

0910053353

SERRAS

Mesa adicional
 Para a extensão da
superfície de apoio,
ideal para o corte de
placas
 Com elementos de
aperto rápido, escala
e pés de suporte
rebatíveis
 Permite cortes com
guia paralela até
1240 mm de largura
 Regulável em altura
Pode ser montado
lateralmente
Comprimento: 1000 mm
Largura: 660 mm



Para apoiar peças de trabalho longas durante o corte, fresagem,
aplainamento e perfuração
De fixação segura, ajustável em altura e rebatível

0910003313

Carro de respigar

MÁQUINAS ESPECIAIS



ORDEM COM SISTEMA

Mesa adicionais

TUPIAS E PLAINAS

Cavalete de rolos

ACESSÓRIOS PARA AS SERRAS CIRCULARES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

N.º de pedido

Passo dos
dentes

Versão

N.º de
pedido

Para BKS 400 e BKS 400 Plus
Carboneto de
tungsténio

400 x 3,5 x 30 28

Dente
plano
chanfrado

6.28018

Carboneto de
tungsténio

400 x 3,5 x 30 60

Dente
cruzado,
15°

6.28019

Aço cromovanádio

400 x 2,2 x 30 32

Dente
6.28104
pontiagudo

Aço cromovanádio

400 x 2 x 30

56

Dente de
gancho

Aço cromovanádio

400 x 2 x 30

80

Dente
6.28106
pontiagudo

6.28105

Casquilho de aspiração das aparas
N.º de pedido
0910006690
Casquilho de aspiração das aparas
 Para ligação da serra circular para
construção civil a um dispositivo
de aspiração de aparas
Ø do casquilho de aspiração: 100 mm
Adequado para: BKH 450 e BKH 450 Plus
Casquilho de aspiração das aparas
Para ligação da serra circular para
construção civil a um dispositivo
de aspiração de aparas
Ø do casquilho de aspiração: 100 mm
Adequado para: BKS 400, BKS 400 Plus,
BKS 450, BKS 450 Plus



0910008749

Para BKS 450 Plus e BKH 450 Plus
Carboneto de
tungsténio

450 x 3,5 x 30 32

Dente
plano
chanfrado

6.28020

Carboneto de
tungsténio

450 x 3,8 x 30 66

Dente
cruzado,
15°

6.28021

Aço cromovanádio

450 x 2,5 x 30 36

Dente
6.28107
pontiagudo
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Medidas
mm

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Material

JARDIM

Lâminas de serra circular

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

0910006665
Carro de respigar
 Permite cortes exactos,
mesmo de peças de
trabalho mais
compridas
 Carro de respigar de
precisão apoiado em
rolamentos de esferas
 Completo com régua
de encosto inclinável
em 90°-45°
Largura de corte 90°/45°:
610 mm/1010 mm
Dimensões da mesa:
280 x 525 mm
Comprimento total:
1500 mm
Peso suportado: 25 kg

LÂMINAS DE SERRA CIRCULAR
PARA SERRAS CIRCULARES ESTACIONÁRIAS
Lâminas de serra circular em metal duro
"power cut"





Para cortes rápidos grosseiros ou de precisão média com avanço rápido e um baixo consumo de potência
Bons resultados nos cortes longitudinais em madeira maciça
Em parte aplicável em madeira de construção civil com pregos e resíduos de betão
Em madeiras compostas revestidas ou outros materiais compostos apenas é possível
a qualidade de corte grosseira

Diâmetro
em
mm

Material

Largura
de corte
em mm

Espessura da
lâmina base
em mm

Ø do furo N.º de
dentes
em
mm

Formatos dos
dentes

Ângulo
de
ataque

Adequado para

N.º de
pedido

210
216
250

HM
HM
HM

1,8
2,4
2,8

1,4
1,8
2,0

30
30
30

24
24
24

Dente cruzado
Dente cruzado
Dente cruzado

5°
5° neg.
25°

6.28008
6.28009
6.28012

HM

2,8

2,0

30

24

Dente cruzado

3° neg.

254

HM

2,4

1,8

30

24

Dente cruzado

5° neg.

315
350
400

HM
HM
HM
HM

2,8
3,0
2,8
3,5

1,8
2,0
1,8
2,5

30
30
30
30

20
24
22
28

22°
20°
22°
10°

6.28015
6.28016
6.28017
6.280181)

450

HM
HM

3,5
3,5

2,5
2,5

30
30

60
32

15°
10°

BKS 400
BKS 450, BKH 450

6.280191)
6.280201)

HM
HM
HW
HW

3,8
3,8
3,8
4,2

2,8
2,8
2,8
3,2

30
30
30
30

66
22
26
42

15°

500
600
700

Dente plano
Dente cruzado
Dente plano
Dente plano
chanfrado
Dente cruzado
Dente plano
chanfrado
Dente cruzado
Dente cruzado
Dente cruzado
Dente cruzado

KS 210, KGS 255
KS 216 Lasercut, KGS 216
PK 255, PKU 250,
PKF 255 (V 8), Multi 260/310
KS 250, KGS 301, KGS 303,
KGS 331
KS 254 Plus, KGS 254,
KGS 254 Plus, KGS 254 I Plus
TKHS 315, KGT 300
TKHS 315
TK 350 até 1983
BKS 400

BKS 450, BKH 450
BW 500 até 1998
BW 600
BW 700 até 1993, BW 750

6.280211)
6.28022
6.28023
6.28024

6.28013
6.28220

1) Lâmina de serra especialmente resistente a pregos

Lâminas de serra circular em aço cromo-vanádio
"power cut"





Para cortes rápidos grosseiros ou de precisão média com avanço rápido e um baixo consumo de potência
Bons resultados nos cortes longitudinais em madeira maciça
Em parte aplicável em madeira de construção civil com pregos e resíduos de betão
Em madeiras compostas revestidas ou outros materiais compostos apenas é possível
a qualidade de corte grosseira

Diâmetro
em
mm

Material

Largura
de corte
em mm

Espessura da
lâmina base em
mm

Ø do furo
em
mm

N.º de
dentes

Formatos dos dentes

Adequado para

N.º de
pedido

315

CrV
CrV
CrV
CrV
CrV
CrV
CrV
CrV
CrV
CrV
CrV

1,8
1,8
1,8
1,8
2,2
2,0
2,0
2,5
2,5
2,8
2,8

1,8
1,8
1,8
1,8
2,2
2,0
2,0
2,5
2,5
2,8
2,8

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

56
80
56
80
32
56
80
36
56
56
56

Dente de gancho
Dente pontiagudo
Dente pontiagudo
Dente pontiagudo
Dente pontiagudo
Dente de gancho
Dente pontiagudo
Dente pontiagudo
Dente de gancho
Dente de gancho
Dente de gancho

TKHS 315
TKHS 315
TK 350
TK 350
BKS 400
BKS 400
BKS 400
BKS 450, BKH 450
BW 500 até 1998
BW 600
BW 700 até 1998, BW 750

6.28100
6.28101
6.28102
6.28103
6.28104
6.28105
6.28106
6.28107
6.28108
6.28109
6.28110

350
400

450
500
600
700
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LÂMINAS DE SERRA CIRCULAR




Espectro de aplicação muito amplo no processamento de madeiras
Para resultados de corte muito bons e limpos em cortes longitudinais e transversais em madeira macia e dura
Muito apropriado para madeiras maciças e estratificadas, placas prensadas em bruto,
revestidas ou folheadas, MDF, materiais compostos
Necessária maior potência em caso de serra circular

Material
Diâmetro
em mm

Largura Espessura da Ø do
N.º de Formatos dos dentes
de corte lâmina base furo em dentes
em mm em mm
mm

Ângulo
de
ataque

Adequado para

N.º de
pedido

210

HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM

2,4
2,4
2,8
2,4
2,4
2,4
2,6
2,8

1,6
1,8
1,8
1,6
1,8
1,6
1,6
1,8

30
30
30
30
30
30
30
30

30
40
42
42
48
36
48
34

Dente cruzado
Dente cruzado
Dente plano/dente trapezoidal
Dente cruzado
Dente cruzado
Dente cruzado
Dente revestido/dente oco
Dente cruzado

22°
3°
1° neg.
22°
5° neg.
10°
10°
15°

6.28036
6.28037
6.28038
6.28039
6.28041
6.28042
6.28043
6.28045

HM

2,8

1,8

30

42

Dente cruzado

15°

HM
HM
HM
HM

2,4
2,4
2,8
3,2

1,8
1,8
1,8
2,2

30
30
30
30

48
60
60
60

Dente cruzado
Dente cruzado
Dente cruzado
Dente cruzado

5° neg.
5° neg.
15°
10°

HM

2,4

1,8

30

48

Dente cruzado

5° neg.

HM

2,4

1,8

30

60

Dente cruzado

5° neg.

HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,8
2,8
2,8

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

48
60
60
80
84
48
84
48
48
84

Dente cruzado
Dente cruzado
Dente cruzado
Dente cruzado
Dente cruzado
Dente cruzado
Dente cruzado
Dente cruzado
Dente cruzado
Dente cruzado

5° neg.
5° neg.
1.5°
5°
5° neg.
5° neg.
5° neg.
15°
0°
10°

UK 220, PK 200
KS 210, KGS 255, UK 220, PK 200
KS 210, KGS 255, UK 220, PK 201
UK 220, PK 200
KS 216 Lasercut, KGS 216
secanta, UK 333, UK 290
secanta, UK 333, UK 290
KGT 500/501/550, PK 255,
PKU 250, PKF 255, PKF 255 V 8
KGT 500/501/550, PK 255,
PKU 250, PKF 255, PKF 255 V 8
KS 250, KGS 301, KGS 303, KGS 331
KS 250, KGS 301, KGS 303, KGS 331
TS 250, PKU 250, PK 255
PK 255, PKU 250, PKF 255,
PKF 255 V 8
KS 254 Plus, KGS 254,
KGS 254 Plus, KGS 254 I Plus
KS 254 Plus, KGS 254,
KGS 254 Plus, KGS 254 I Plus
KS 305 Plus, KGS 305
KS 305 Plus, KGS 305
KGS 305
KGS 305
KS 305 Plus, KGS 305
KGS 305, KGS 315 Plus
KGS 305, KGS 315 Plus
TKHS 315
KGS 305, KGT 300, TKHS 315
KGS 305, KGT 300, TKHS 315

216
220
250

254

305

315

6.28046
6.28047
6.28048
6.28049
6.28050
6.28221
6.28222
6.28227
6.28228
6.28054
6.28055
6.28229
6.28224
6.28225
6.28056
6.28057
6.28058

MÁQUINAS ESPECIAIS



ORDEM COM SISTEMA



JARDIM

Lâminas de serra circular em metal duro
"precision cut"

SERRAS

TUPIAS E PLAINAS

PARA SERRAS CIRCULARES ESTACIONÁRIAS






Utilização universal em materiais exigentes
Perante exigências máximas à qualidade de corte, p.ex. laminados, perfis em plástico, alumínio, cobre e latão
Ideal para muitas aplicações na renovação de interiores
Resultados de corte perfeitos mesmo em cortes transversais em madeira maciça,
placas de aglomerado de madeira em bruto, revestidas ou folheadas, MDF
Necessária potência muito elevada em caso de serra circular
Progresso relativamente lenta de corte

Diâmetro
em mm

Material

Largura
de corte
em mm

N.º de Formatos dos dentes
Espessura da Ø do
lâmina base furo em dentes
em mm
mm

Ângulo Adequado para
de
ataque

N.º de
pedido

210

HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM

2,6
2,8
2,8
2,4
2,4
2,4
2,6
2,8

1,8
2,0
2,0
1,6
1,6
1,8
1,6
1,8

30
30
30
30
30
30
30
30

54
60
60
64
64
60
80
80

Dente plano/dente trapezoidal
Dente cruzado
Dente plano/dente trapezoidal
Dente cruzado
Dente plano/dente trapezoidal
Dente plano/dente trapezoidal
Dente plano/dente trapezoidal
Dente cruzado

5° neg.
5° neg.
5° neg.
10°
5° neg.
5° neg.
10°
10°

6.28078
6.28079
6.28080
6.28081
6.28082
6.28083
6.28084
6.28087

HM

2,8

2,0

30

80

Dente plano/dente
trapezoidal

5° neg.

254

HM

2,4

1,8

30

80

5° neg.

305
315

HM
HM
HM

2,8
2,4
2,8

2,0
1,8
2,0

30
30
30

96
96
96

Dente plano/dente
trapezoidal
Dente plano/dente trapezoidal
Dente plano/dente trapezoidal
Dente plano/dente trapezoidal

216
220
250

5° neg.
5° neg.
5° neg.

KGS 255
KGS 255
KGS 255
UK 220, PK 200
KS 210, KGS 255
KS 216 Lasercut, KGS 216
secanta, UK 333, UK 290
KGT 500/501/550, TS 250,
PKU 250, PK 255, PKF 255
KGS 301/303/331,
KGT 500/501/550, TS 250,
PKU 250, PK 255, PKF 255
KS 254 Plus, KGS 254,
KGS 254 Plus, KGS 254 I Plus
KGS 305
KGS 305, KGS 315 Plus
KGS 305

6.28088

6.28223
6.28091
6.28226
6.28092
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TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Lâminas de serra circular em metal duro
"multi cut"

PLAINAS DESENGROSSADEIRAS
SEM CONTRAGOLPES, SEM PÓ. SEM PROBLEMAS.
Tanto para trabalhados profissionais como para

disso, ainda existem vários aspectos tecnológicos

trabalhados de bricolage, na Metabo encontra sempre

surpreendentes como interruptores de segurança,

a plaina correcta para as suas exigências. Com as

avanço automático da peça ou a conversão das plainas

plainas desengrossadeiras da Metabo pode aplainar e

rectificadoras em plainas desengrossadeiras sem

desbastar sem pó e sem vibrações prejudiciais. Além

ferramentas.

Por ex., HC 333 G

Lâmina de plaina
com gume duplo

Mesa para
rectificar
e desengrossar
em ferro fundido
maciço e resistente
ao desgaste.

Avanço da peça de trabalho
automático e uniforme
durante o desengrosso devido aos
rolos de aço de elevada qualidade.

Desbaste com precisão
graças aos 4 rolamentos
da mesa de desengrosso.

Corpo da máquina robusto
para elevada estabilidade
e trabalhos sem vibrações.

Base robusta
para um trabalho
seguro a uma altura de
trabalho excelente.

Conversão rápida da
plaina rectificadora em
desengrossadeira.

Substituição rápida da lâmina
Veio das lâminas com lâminas de plaina
reversíveis HSS, de ajuste automático,
para a substituição e a inversão fácil
e rápida das lâminas de plaina.
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Aplainar superfícies inclinadas
O batente pode ser inclinado até 45°.

Desbaste com precisão
graças aos 4 rolamentos da mesa
de desengrosso. Avanço da peça
de trabalho automático e uniforme.

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Ideal para aplicações móveis devido ao peso reduzido
 Regulação lateral da profundidade com posicionamentos
fixos
 Mesa de grande comprimento
 Motor universal potente para accionamento potente
e desbaste uniforme
 Regulação precisa da espessura das aparas para aplainar
de forma rápida e exacta






Mesas de alimentação e de saída apoiam a passagem
de materiais compridos; para resultados óptimos de aplainar
O bloqueio da unidade da plaina desengrossadeira evita
a regulação involuntária do ajuste da remoção de aparas
e garante resultados precisos
Para corrente alterna monofásica

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS



TUPIAS E PLAINAS

DESENGROSSADEIRA

DH 330

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Revestida a alumínio
fundido e aço inox
840 x 330 mm
152 mm/330 mm
7 m/min
47 mm
2
9.800 /min
1,8 kW
35 kg

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Mesa de desengrosso C x L
Altura/largura de passagem
Velocidade de avanço
Diâmetro do veio da lâmina
Número de lâminas
Rotação do veio da lâmina
Consumo de potência nominal
Peso

579 x 857 x 574 mm
0 - 3 mm

2 lâminas de plaina reversíveis
HSS montadas, empurrador,
casquilho de aspiração

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Características técnicas
comparáveis
Medidas C x L x A
Remoção de aparas
Material
- Mesa de desengrosso

JARDIM

Desengrossadeira
DH 330

DH 330
0200033000

| 191

PLAINAS DESENGROSSADEIRAS
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para rectificar com exactidão os ângulos das madeiras
em bruto
 Mecanismo de avanço estável
 Mesa de desengrosso em ferro fundido maciço
e resistente ao desgaste
 Regulação fácil da altura através da manivela
 Mesa da plaina em alumínio fundido
 Lâmina de plaina com gume duplo
 Paralela da plaina inclinável 90°-45°
 Aprovada para baixa emissão de pó de madeira
segundo a TRGS 553 pela FPH
 Vasta gama de acessórios


HC 260 C 2,2 WNB

HC 260 C 2,8 DNB

Plaina desengrossadeira
HC 260 C 2,2 WNB
Vantagens especiais
Para corrente alterna monofásica
 Para corrente trifásica


Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Mesa da plaina C x L
Remoção de aparas
- Rectificar
- Desengrossar
Material
- Mesa da plaina
- Mesa de desengrosso
Mesa de desengrossar C x L
Altura/largura de passagem
Velocidade de avanço
Diâmetro do veio da lâmina
Número de lâminas
Rotações do veio da lâmina
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Plaina desengrossadeira
HC 260 C 2,8 DNB

y
y

1.110 x 620 x 960 mm
1.040 x 260 mm

1.110 x 620 x 960 mm
1.090 x 260 mm

0 - 3 mm
0 - 3 mm

0 - 3 mm
0 - 3 mm

Alumínio fundido
Ferro fundido
400 x 260 mm
160 mm/260 mm
5 m/min
63 mm
2
6.500 /min
2,2 kW
1,6 kW
71 kg

Alumínio fundido
Ferro fundido
400 x 260 mm
160 mm/260 mm
5 m/min
63 mm
2
6.500 /min
2,8 kW
2 kW
71 kg

Lâmina de plaina reversível e descartável
montada, paralela curta e inclinável,
resguardo de extracção de aparas,
empurrador, casquilho de aspiração

Lâmina de plaina reversível e descartável
montada, paralela curta e inclinável,
resguardo de extracção de aparas,
empurrador, casquilho de aspiração

HC 260 C - 2,2 WNB
0114026000

HC 260 C - 2,8 DNB
0114026100










HC 333 G 2,8 DNB

Plaina desengrossadeira
HC 333 G 2,5 WNB

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

y

1.240 x 560 x 1.010 mm
850 mm
1.240 x 340 mm

0 - 3 mm
0 - 3 mm

0 - 3 mm
0 - 3 mm

Ferro fundido
Ferro fundido
550 x 310 mm
180 mm/307 mm
5 m/min
64,5 mm
2
6.300 /min
2,5 kW
1,9 kW
140 kg

Ferro fundido
Ferro fundido
550 x 310 mm
180 mm/307 mm
5 m/min
64,5 mm
2
6.300 /min
2,8 kW
2,2 kW
140 kg

2 lâminas de plaina reversíveis HSS
montadas, paralela grande e inclinável,
calibre para ajustar as lâminas, resguardo
de extracção de aparas, empurrador,
casquilho de aspiração

2 lâminas de plaina reversíveis HSS
montadas, paralela grande e inclinável,
calibre para ajustar as lâminas, resguardo
de extracção de aparas, empurrador,
casquilho de aspiração

HC 333 G - 2,5 WNB
0113033355

HC 333 G - 2,8 DNB
0113033380

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

1.240 x 560 x 1.010 mm
850 mm
1.240 x 340 mm

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Altura de trabalho
Mesa da plaina C x L
Remoção de aparas
- Rectificar
- Desengrossar
Material
- Mesa da plaina
- Mesa de desengrosso
Mesa de desengrosso C x L
Altura/largura de passagem
Velocidade de avanço
Diâmetro do veio da lâmina
Número de lâminas
Rotação do veio da lâmina
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso

y
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SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Vantagens especiais
Para corrente alterna monofásica
 Para corrente trifásica


Plaina desengrossadeira
HC 333 G 2,8 DNB
JARDIM

HC 333 G 2,5 WNB

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS



Base robusta para um trabalho seguro a excelente altura
de trabalho
Dispositivo furador pode ser montado na parte lateral (acessório)
Para rectificar com exactidão os ângulos das madeiras em bruto
Mesa de desengrosso em ferro fundido maciço e resistente ao
desgaste
Regulação fácil da altura através da manivela
Lâmina de plaina com gume duplo
Paralela da plaina inclinável 90°-45°
Aprovada para baixa emissão de pó de madeira segundo
a TRGS 553 pela FPH
Vasta gama de acessórios

SERRAS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Veio das lâminas com lâminas de plaina reversíveis HSS,
de ajuste automático, para a substituição e a inversão fácil
e rápida das lâminas de plaina
 Rolos de entrada com apoio ideal, rolos de saída revestidos
a borracha dão ao material a melhor pressão de aperto
 Quatro colunas de transporte cromadas e de auto-limpeza,
com 8 apoios
 Peso próprio elevado para excelente estabilidade
 Mesa da plaina em ferro fundido maciço e resistente ao desgaste
 Cárter da máquina robusto para elevada estabilidade e trabalhos
sem vibrações
 Conversão rápida da plaina em desengrossadeira
 Avanço da peça de trabalho automático e uniforme
 Mesa de desengrosso com 4 apoios


TUPIAS E PLAINAS

PLAINAS DESENGROSSADEIRAS

PLAINAS DESENGROSSADEIRAS
N.º de pedido

Lâminas de plaina
Dimensões
mm

Lâmina
Adequadas para
de plaina
reversível

0910009680
Dispositivo de fixação
excêntrico sem cavalete
 Para fixar as peças de trabalho

Unidades N.º de
por emba- pedido
lagem

Lâmina de plaina HSS
Para todas as madeiras macias e duras
 Rectificável
 Quantidade de tungsténio de 18 % = vida útil prolongada
332 x 12 x 1,5
DH 330, DH 316
y
334 x 16 x 2
DH 330 2)
2
y
HC 260 C, HC 260 M, 2
260 x 20 x 3
HC 260 K 1)
304 x 25 x 3
HC 300
2
310 x 20 x 3
HC 333 G
2
410 x 25 x 3
HC 410 G
3
410 x 14 x 2,55 y
HC 410 G
3
Lâmina de plaina reversível e descartável
 Para todas as madeiras macias
260 x 18,6 x 1
HC 260 C1),
2
y
HC 260 M1), HC 60 K
Lâmina de plaina em metal duro
 Para todas as madeiras duras, em especial madeiras
exóticas, madeira prensada, papel duro, tecidos duros
 Derivados de madeira e plásticos
 Rectificável, vida útil prolongada
260 x 20 x 3
HC 260 C, HC 260 M, 2
HC 260 K
304 x 25 x 3
HC 300
2
310 x 20 x 3
HC 333 G
2
410 x 25 x 3
HC 410 G
3
Jogo de conversão do suporte das lâminas
HC 260 C, HC 260 M 2
260


ACESSÓRIOS PARA HC 333 G
N.º de pedido
0911063549
0911062119
0911030721

Carro de transporte
 Para um transporte fácil

09110601671)
09110531791)
09110503901)
0911051150



0910018469
Prolongamento da mesa
Para um apoio seguro das
peças de trabalho longas
 Com pé de suporte ajustável
em altura e barra de encosto
adicional
 Fixação excêntrica, fácil
montagem e amovível
 Montagem à frente ou atrás
do sistema base de suporte
HC 333: Montagem possível
de ambos os lados das mesas
da plaina
Comprimento: 1000 mm
Largura: 200 mm

0911030713

0911030730
0911060175
0911053160
0911050366

0911053594
Batente auxiliar
Para a condução precisa
de peças de trabalho finas
Rebatível
0911053187
Dispositivo furador
 Para abertura de furos para
buchas e furos oblongos
 Com 1 operação de alavanca
para movimentos
longitudinais e transversais
 Montagem e desmontagem
rápida através de duas
alavancas excêntricas
 Regulação independente em
altura
Inclui bucha de cremalheira,
dispositivo de aperto e kit de
montagem
Mesa de aperto: 300 x 150 mm
Altura de trabalho: 810 mm
Regulação longitudinal: 110 mm
Profundidade de perfuração:
110 mm
Regulação em altura: 110 mm
Capacidade da bucha: 1 - 14 mm
Ø do casquilho de aspiração:
100 mm
Adequado para: HC 333 G


0911030845

1) Equipamento standard das plainas desengrossadeiras
2) Adequado para DH 330 até Agosto de 2005

Reguladores de lâminas de plaina
N.º de pedido
0911016397
Regulador da lâmina de plaina
 Adequado para todos os veios das
lâminas
 Manuseamento fácil e saliência
exacta das lâminas
 Em estojo de madeira
Material fornecido: 2 reguladores
magnéticos das lâminas de plaina, 3
chapas de ajuste para saliência da lâmina
Não adequado para: HC 310

ACESSÓRIOS PARA DH 330
N.º de pedido
Cavalete universal
 Para uma altura de
trabalho ideal e
estabilidade elevada
 Também utilizável em
superfícies irregulares
 Rebatível com
compensação de nível

0911053195

0911030497
Jogo de fresas de ranhurar
furos oblongos
 Todas as brocas de fresar para
furos oblongos podem ser fixas
na bucha de cremalheira
 Com 2 gumes de corte
recto e ranhuras para
quebrar as aparas
 Corte à direita
Ø 6, 8, 10 e 12 mm
Unidades por embalagem 4

0910057529

Fresas de ranhurar furos oblongos

ACESSÓRIOS PARA HC 260 C, HC 260 K, HC 260 M



N.º de pedido
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Carro de transporte
 Para um transporte fácil
Adequado para: HC 260 C,
HC 260 M

0911003783

Carro de transporte
 Para um transporte fácil
Adequado para: HC 260 K

0911007100




Todas as brocas de fresar para furos oblongos
podem ser fixas na bucha de cremalheira
Com 2 gumes de corte recto e ranhuras para
quebrar as aparas
De corte à direita

Comprimento
mm

Diâmetro em
mm

N.º de
pedido

130
140
150
150

8
10
12
14

0911014394
0911014408
0911014416
0911014424

PRECISÃO CONTÍNUA.
estáveis em ferro fundido de pouca vibração, bem como

de topo que mais nenhuma consegue igualar no

batentes longitudinais de elevada qualidade que

imediato. Quer seja construtor de modelos ou de móveis

conseguem realizar qualquer trabalho de forma limpa e

pequenos ou se interesse por aplicações profissionais,

precisa. Os interruptores de segurança, os sinalizadores

com uma serra de fita da Metabo faz sempre a escolha

de tensão da fita e os punhos de destensionamento

certa. Todas as nossas serras de fita estão equipadas

rápido garantem mais segurança e oferecem ainda mais

com guias de três rolos de precisão, possuem mesas

conforto durante o trabalho.

SERRAS

Uma serra de fita da Metabo oferece-lhe características

TUPIAS E PLAINAS

SERRAS DE FITA

Guia de três rolos de precisão
Para a condução óptima
e uma vida útil prolongada
da serra de fita.

Batente paralelo profissional
Com fixação excêntrica e escala de
leitura exacta com lupa integrada.
Aplicável de ambos os lados da
lâmina de serra.

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Mesa de corte em ferro fundido
resistente à torção
Para mais precisão e, simultaneamente,
menos vibrações. Ajuste angular
confortável de –2° a 45° através da pega
suave e da condução da cremalheira
patenteada.

ORDEM COM SISTEMA

Interruptor de segurança
Desactivação imediata quando
uma porta é aberta.

JARDIM

Punho de aperto rápido
Ajuste simples da tensão da fita por
meio de manivela. Indicação para
leitura rápida da tensão da fita.

MÁQUINAS ESPECIAIS

Por ex. BAS 317 Precision

Trabalhos de elevada precisão
com o maior conforto de utilização.
Os melhores resultados de corte não
são uma coincidência.
Metabo. Work. Don't play.

Graças à recolocação das correias
trapezoidais
na caixa de rolos inferior podem ser préajustadas duas velocidades diferentes para
a adaptação ideal do material a ser cortado.

Elevada estabilidade
A combinação da mesa em ferro fundido
resistente à torção e da condução
profissional da fita possibilita a todos os
profissionais resultados de corte óptimos
na madeira, plástico ou metais nãoferrosos.
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SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

"Aprovada para baixa emissão
de pó de madeira" conforme
a TRGS 553 pela FPH

SERRAS DE FITA
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Abertura da porta sem ferramentas; protecção devido
ao interruptor de segurança
 Fixação fácil da protecção da lâmina de serra
 Guia de três rolos de precisão com rolos HSS e contraporcas em
latão; regulável sem ferramentas
 Paralela com perfil comprido, fixada na parte dianteira Utilizável
de ambos os lados, com lupa integrada
 Batente angular com pega suave e condução da ranhura
T para uma fixação óptima durante o trabalho
 Corte de raios com dispositivo de corte circular (acessório)











Altura de corte elevada com indicador da altura de corte
Construção estável graças à construção em chapa de aço
Mesa de corte grande e inclinável em ferro fundido
Fixação da mesa simples e confortável através do grande
parafuso de orelhas
Adaptador de aspiração para todos os diâmetros comerciais das
mangueiras de aspiração Metabo
Compressor lubrificado
Vasta gama de acessórios
Para corrente alterna monofásica

ACESSÓRIOS PARA BAS 260 SWIFT
Dispositivos de cortes circulares
N.º de pedido
0909031249
Dispositivo de corte circular
 Para cortes circulares ou cónicos
(com mesa inclinada)
 Diâmetro de 120 até 280 mm
É necessária fita de serra de 6 mm
para cortes curvos

BAS 260 Swift

Serra de fita
BAS 260 Swift
Características técnicas
comparáveis
Medidas C x L x A
Superfície de apoio
Altura de trabalho sem cavalete
Âmbito de inclinação da mesa de
corte
Altura de corte
Largura de passagem
Velocidade de corte
Comprimento da fita de serra
Largura da fita de serra
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

525 x 425 x 840 mm
340 x 335 mm
374 mm
0 - 45 °
100 mm
245 mm
690 m/min
1.712 mm
6,4 - 12,7 mm
0,35 kW
0,26 kW
32,5 kg
Fita de serra universal A6, pé de
suporte, paralela, batente
angular, guia de três rolos de
precisão, adaptador de
aspiração (indicado para Ø 44,
58, 100 mm)

BAS 260 Swift
0090025100
0090025118
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ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS



Batente angular com pega suave e condução da ranhura
T para uma fixação óptima durante o trabalho
Corte de raios com dispositivo de corte circular (acessório)
Aprovada para baixa emissão de pó de madeira
Altura de corte elevada com indicador da altura de corte
Construção estável graças à construção em chapa de aço
Regulação angular confortável e precisa da mesa de corte
de -2° até 45° através da pega suave e da condução
da cremalheira patenteada
Adaptador de aspiração para todos os diâmetros comerciais
das mangueiras de aspiração Metabo
Gaveta de recolha de aparas
Vasta gama de acessórios

SERRAS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Elevada precisão e bom rendimento de corte
 Duas velocidades de corte para diversas aplicações e diferentes
materiais
 Punho de destensionamento rápido para a substituição rápida
da lâmina de serra e conversão simples em lixadeira de cinta
 Abertura da porta sem ferramentas; protecção devido
ao interruptor de segurança
 Fixação fácil da protecção da lâmina de serra
 Sinalizador de fixação da folha com escala para consultar
a fixação real da lâmina
 Guia de três rolos de precisão com rolos HSS e contraporcas
em latão; regulável sem ferramentas
 Paralela com perfil comprido, fixada na parte traseira e dianteira.
Utilizável de ambos os lados, com lupa integrada


TUPIAS E PLAINAS

SERRAS DE FITA

Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Superfície de apoio
Altura de trabalho sem cavalete
Altura de trabalho com cavalete
Âmbito de inclinação da mesa de corte
Altura de corte
Largura de passagem
Velocidade de corte
Comprimento da fita de serra
Largura da fita de serra
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

y

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Vantagens especiais
Para corrente alterna monofásica
 Para corrente trifásica


Serra de fita
BAS 317 Precision DNB

y

665 x 795 x 1.600 mm
548 x 400 mm
510 mm
985 mm
-2 - 45 °
165 mm
305 mm
370/800 m/min
2.240 mm
6 - 20 mm
0,9 kW
0,57 kW
70,5 kg

665 x 795 x 1.600 mm
548 x 400 mm
510 mm
985 mm
-2 - 45 °
165 mm
305 mm
370/800 m/min
2.240 mm
6 - 20 mm
0,9 kW
0,64 kW
72 kg

Fita de serra universal A6, cavalete, paralela,
batente angular, guia de três rolos de
precisão, adaptador de aspiração
(indicado para Ø 44, 58, 100 mm)

Fita de serra universal A6, cavalete, paralela,
batente angular, guia de três rolos de
precisão, adaptador de aspiração
(indicado para Ø 44, 58, 100 mm)

BAS 317 Precision WNB
0090317000

BAS 317 Precision DNB
0090317100

0090317018
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TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Serra de fita
BAS 317 Precision WNB

JARDIM

BAS 317
Precision DNB

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

BAS 317
Precision WNB

SERRAS DE FITA
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Elevada precisão e estabilidade para aplicações profissionais
 Elevada precisão e bom rendimento de corte
 Quatro velocidades de corte para diversas aplicações e materiais
 Abertura da porta sem ferramentas; protecção devido
ao interruptor de segurança
 Fixação fácil da protecção da lâmina de serra
 Sinalizador de fixação da folha com escala para consultar
a fixação real da folha
 Guia de três rolos de precisão com rolos HSS e contraporcas
em latão; regulável sem ferramentas
 Rolos de transporte da fita grandes e equilibrados;
revestidos a borracha











Paralela estável
Corte de raios com dispositivo de corte circular (acessório)
Aprovada para baixa emissão de pó de madeira
Altura de corte elevada com indicador da altura de corte
Construção estável graças à construção em chapa de aço
Mesa de corte em ferro fundido, de acordo com a norma de
segurança DIN EN 1807, inclinação contínua até 20°
Mesa de corte grande e inclinável em ferro fundido
Vasta gama de acessórios

BAS 505 G WNB

BAS 505 G DNB

Serra de fita
BAS 505 G WNB
Vantagens especiais
 Para corrente alterna monofásica
 Para corrente trifásica
Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Superfície de apoio
Altura de trabalho sem cavalete
Âmbito de inclinação da mesa de corte
Altura de corte
Largura de passagem
Velocidade de corte
Comprimento da fita de serra
Largura da fita de serra
Consumo de potência nominal
Potência útil
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Serra de fita
BAS 505 G DNB

y
y

834 x 639 x 1.860 mm
536 x 640 mm
925 mm
0 - 20 °
280 mm
440 mm
68/176/375/967 m/min
3.380 mm
6 - 25 mm
1,5 kW
1,1 kW
146 kg

834 x 639 x 1.860 mm
536 x 640 mm
925 mm
0 - 20 °
280 mm
440 mm
68/176/375/967 m/min
3.380 mm
6 - 25 mm
1,9 kW
1,5 kW
146 kg

Fita de serra universal A6, paralela,
guia de três rolos de precisão,
casquilho de aspiração (Ø 100 mm)

Fita de serra universal A6, paralela,
guia de três rolos de precisão,
casquilho de aspiração (Ø 100 mm)

BAS 505 G WNB
0090505000

BAS 505 G DNB
0090505100

SERRAS DE FITA

Carros de transporte
N.º de pedido
0910063570
Grão

Diâmetro em
mm

Unidades por
embalagem

N.º de
pedido

P 60
P 80
P 100

200
200
200

5
5
5

0909060338
0909060346
0909060354
SERRAS

Carro de transporte
 Para um transporte
fácil
Adequado para:
BAS 317 Precision

TUPIAS E PLAINAS

Folhas de lixa auto-aderentes

ACESSÓRIOS PARA BAS 317 PRECISION

ACESSÓRIOS PARA BAS 505 G
Carros de transporte

Carro de transporte
 Para um transporte
fácil
Composto por:
2 rodas, elementos
de fixação e pega

0909031249
Dispositivo de corte
circular
 Para cortes circulares ou
cónicos (com mesa
inclinada)
 Diâmetro de 120
até 280 mm
É necessária fita de serra
de 6 mm para cortes
curvos

0909000505

Batentes angulares
N.º de pedido

Dispositivo de lixar com cinta

Dispositivo de lixar
com cinta
 Para lixar superfícies
e cortes arredondados
2 cintas de lixa incluídas
no equipamento standard

0909031230

0910008048

JARDIM

Batente angular
 Para cortes transversais
e angulares precisos
 Com encosto em alumínio
 Regulação contínua de ambos
os lados de 90°-45°

N.º de pedido

MÁQUINAS ESPECIAIS

N.º de pedido

N.º de pedido

ORDEM COM SISTEMA

Dispositivo de corte circular

Dispositivo de corte circular

0909031249
Dispositivo de corte circular
 Para cortes circulares ou cónicos
(com mesa inclinada)
 Diâmetro de 120 até 280 mm
É necessária fita de serra de 6 mm
para cortes curvos

Cintas de lixa em tecido

Unidades por
embalagem

N.º de
pedido

P 80
P 120

20 x 2.240
20 x 2.240

3
3

0909030528
0909030536

Dispositivo de lixar com cinta
N.º de pedido

ACESSÓRIOS PARA A BAS 380
Dispositivo de lixar com cinta
 Para lixar superfícies e cortes
arredondados
2 cintas de lixa incluídas no
equipamento standard

Cintas de lixa em tecido

Grão

Dimensões
mm

Unidades por
embalagem

N.º de
pedido

P 60
P 80
P 100
P 150

20 x 2.225
20 x 2.225
20 x 2.225
20 x 2.225

3
3
3
3

0909060290
0909060303
0909060311
0909060320

0909031087

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Dimensões
mm

Cintas de lixa em tecido

Grão

Dimensões
mm

Unidades por
embalagem

N.º de
pedido

P 80

25 x 3.380

3

0909030544

P 120

25 x 3.380

3

0909030552
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Grão

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

N.º de pedido

SERRAS DE FITA
Fitas de serra
 Aço carbono com dentes temperados por indução
 Muito económicas graças ao elevado tempo de utilização

DESIGNAÇÃO DAS FITAS DE SERRA
Exemplo:

Dentes temp. ind. 2240 x 6 x 0,5/A – 4 (14/1")

Medidas
mm

Dentes temp. ind. = dentes temperados por indução
Aço carbono com dentes temperados por indução; muito
económicas graças ao elevado tempo de utilização
2240
6
0,5
A–4
14/1" = A2
1,3/1" = A18

IDENTIFICAÇÃO DAS FITAS DE SERRA

Dente inclinado para cortes curvos
Madeira, plástico

Dente de gancho para cortes
universais
Madeira, plástico

Dente de gancho para cortes rectos
Madeira, plástico

Dente de gancho para cortes rectos
Lenha

A2

A6

A6

A6

A 18

▼
▼

Dente escareador para cortes
universais
Alumínio, cobre, latão, materiais
esponjosos

Dente escareador para cortes
universais
Alumínio, cobre, latão, aço
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A2

14/1"

N.º de
pedido

0909057175

1.712 x 12 x 0,36 Dente de
gancho A6

Madeira, plástico cortes universais

0909057183

1.712 x 12 x 0,36 Dente
escareador
A2
Para BAS 317 Precision
2.240 x 6 x 0,5
Dente inclinado
A4

Metais não-ferrosos,
materiais esponjosos

0909057191

Madeira, plástico cortes curvos

0909029252

2.240 x 12 x 0,5

Dente de
gancho
A6

Madeira, plástico cortes universais

0909029244

2.240 x 15 x 0,5

Dente de
gancho
A6

Madeira, plástico –
cortes rectos

0909029260

2.240 x 15 x 0,5

Dente
escareador
A2

Metal, materiais
esponjosos

0909029279

A4

25

18

▼

▼

Dente de gancho para cortes rectos
Madeira, plástico

Campo de aplicação

Para BAS 260 Swift
1.712 x 6 x 0,36 Dente inclinado Madeira, plástico A4
cortes curvos

= comprimento mm
= largura mm
= espessura mm
= distância entre dentes mm
= número de dentes por unidade polegadas
= número de dentes por unidade polegadas

Dente inclinado para raios
pequenos
Madeira, plástico, necessário
dispositivo para cortes finos

Passo dos
dentes

Para BAS 505 G
3.380 x 6 x 0,5
Dente inclinado Madeira, plástico A4
cortes curvos

0909029180

3.380 x 13 x 0,65 Dente
escareador
A2
3.380 x 15 x 0,5 Dente
escareador
A2

Metais não-ferrosos,
perfis de aço

0909029228

Madeira com pregos,
materiais esponjosos

0909029210

3.380 x 15 x 0,5

Dente de
gancho
A6

Madeira, plástico cortes universais

0909029171

3.380 x 25 x 0,5

Dente de
gancho
A6

Madeira, plástico –
cortes rectos

0909000416

3.380 x 25 x 0,5

Dente de
gancho
A18

Madeira, lenha

0909000424

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para ligação a todas as máquinas de trabalhar madeira
 Ar saudável no local de trabalho: ar limpo - trabalho limpo
 Cavalete móvel e anti-queda com apoio para saco
de recolha de aparas
 Alta potência de aspiração






Utilização móvel, ligação simples
Vasta gama de acessórios
Casquilho da mangueira de aspiração Ø 100 mm
Para corrente alterna monofásica

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS



TUPIAS E PLAINAS

EXTRACTORES DE APARAS E POEIRAS

Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Vácuo máx.
Débito máx.
Superfície de filtragem
Capacidade do saco de aparas
Consumo de potência nominal
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

y

y

820 x 450 x 1.950 mm
1.300 Pa
842 m³/h
1,2 m²
60 l
0,37 kW
25 kg

882 x 562 x 1.671 mm
1.730 Pa
1.010 m³/h
1,1 m²
90 l
0,75 kW
24 kg

Mangueira de aspiração 100 x 2500 mm

Mangueira de aspiração 100 x 2500 mm

SPA 1101
0130011004

SPA 1702 W
0130170100

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Vantagens especiais
 Roda do ventilador de formato aerodinâmico
em plástico ABS resistente ao choque para
elevada potência, baixo ruído de
funcionamento e vida útil prolongada
 Filtro de poeiras testado segundo a BIA
da categoria de utilização G

Extractor de aparas e poeiras
SPA 1702 W

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Extractor de aparas e poeiras
SPA 1101

JARDIM

SPA 1702 W

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

SPA 1101

0130011039
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EXTRACTORES DE APARAS E POEIRAS
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Extractor de aparas e poeiras depurador de ar, certificado
de acordo com as novas prescrições GS-HO-07
 Com o símbolo GS H3, o extractor corresponde às normas
de limpeza e de segurança.
 O valor de pureza correspondente a uma concentração
de pó residual de 0,1 mg/m3 é mantido permanentemente,
para um ambiente mais puro no local de trabalho
 Homologado para utilização industrial sem necessidade de
implementação de mais medidas
 Para ligação a todas as máquinas de trabalhar madeira
 Relação optimizada entre o caudal volúmico e o vácuo
para uma melhor potência de aspiração











Separação prévia eficaz mediante a tecnologia de ciclone
Manómetro para monitorizar o débito de ar mínimo
Limpeza simples e eficiente do filtro
Cavalete móvel e anti-queda com apoio para saco de recolha
de aparas
Recipiente de recolha com base dotada de rodízios para
facilitar a evacuação das aparas
Alavanca tensora para mudar mais rapidamente o saco
de recolha de aparas
Visor para controlar o nível de enchimento do recipiente
de recolha
Vasta gama de acessórios

SPA 2002 W

SPA 2002 D

Extractor de aparas e poeiras
SPA 2002 W
Vantagens especiais
Para corrente alterna monofásica
 Para corrente trifásica


Características técnicas comparáveis
Medidas C x L x A
Vácuo máx.
Débito máx.
Superfície de filtragem
Capacidade do saco de aparas
Consumo de potência nominal
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

202 |

Extractor de aparas e poeiras
SPA 2002 D

y
y

1.178 x 650 x 1.973 mm
2.124 Pa
790 m³/h
4,1 m²
135 l
1,1 kW
114 kg

1.178 x 650 x 1.973 mm
2.124 Pa
790 m³/h
4,1 m²
135 l
1,5 kW
116 kg

Mangueira de aspiração 100 x 2500 mm

Mangueira de aspiração 100 x 2500 mm

SPA 2002 W
0130200100

SPA 2002 D
0130200110

EXTRACTORES DE APARAS E POEIRAS

0913005058

Ø interior
44 mm
58 mm
100 mm
Ø interior

0920016529
0913059441

Ø interior
44 mm
58 mm

99 mm
Ø exterior

Sacos de recolha de aparas
Adequados para

Unidades por embalagem

N.º de pedido

SPA 1000, SPA 1100,
SPA 1101
SPA 1700 D, SPA 1701 W,
SPA 1702 W
SPA 2001 W, SPA 2001 D,
SPA 2002 D, SPA 2002 W

10

0913007123

10

0913017617

10

0913059433

99 mm
Ø exterior

92-95 mm
Ø exterior

Adaptador universal
Como peça de acoplamento para
o anel de ligação ou casquilho
de aspiração DH 330
Para a união de mangueiras para
o bocal de limpeza

0913031288

Uniões em T
N.º de pedido
99 mm
Ø exterior

Mangueiras de aspiração, Ø 100 mm
Comprimento em
m

Diâmetro em
mm

N.º de
pedido

2,5
5
10

100
100
100

7854018544
7854112915
7854115035

União em T
Para a ligação de 2 tubos ao
dispositivo de aspiração de aparas

0913031296

93 mm
Ø interior

Peças em Y
N.º de pedido
58 mm
Ø interior

Kit de mangueiras de aspiração, Ø 100 mm




Para aumentar a mangueira standard
dos dispositivos de aspiração de
aparas
Incl. adaptador e anel de ligação

N.º de pedido
Kit de mangueiras de aspiração SPA 1101/1702
Comprimento: 2,5 m
Adequadas para: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101,
SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W
Kit de mangueiras de aspiração SPA 2002
Comprimento: 2 m
Anti-inflamável com cabo de ligação à terra engastado
Adequadas para: SPA 2000 D, SPA 2001 W,
SPA 2001 D, SPA 2002 D, SPA 2002 W

0913010779

0913013565

Bocais
N.º de pedido
99 mm
Ø exterior

Bocal de limpeza
Para a limpeza do chão
e das máquinas

0913031270

Anel de ligação
Como acoplamento para
o adaptador universal,
bem como a união em T
Equipamento standard
em todos os dispositivos
de aspiração de aparas

0913031300

Anéis de ligação
N.º de pedido
99 mm
Ø exterior

100 mm
Ø interior

100 mm
Ø exterior

Peça em Y
 Com bujão de oclusão
de 58 mm

0910060090

100 mm
Ø interior

Relés automáticos
 Activação e desactivação automática do dispositivo de aspiração
de aparas, depois da máquina de trabalhar madeira ter sido
activada ou desactivada
 Com retardamento, para aspiração da poeira residual

N.º de pedido
0913014626
Relé automático ALV 1
2 tomadas de corrente alterna (230 V)
200 VA - 2300 VA
IP 44
340 g
Voltagem: 220-240 V
Frequência de rede: 50/60 Hz
Medidas: 158 x 116 x 60 mm
Adequado para: SPA 1000, SPA 1100,
SPA 1701 W, SPA 2001 W, SPA 1101,
SPA 1702 W, SPA 2002 W
0913014634
Relé automático ALV 10
2 tomadas de corrente alterna (230 V)
2 tomadas de corrente trifásica (400 V)
Ligação eléctrica com inversor de
fases
Voltagem: 220-240 V / 380-400 V
4 modos de fixação M5 x 7,2 mm
IP 44
Voltagem: 230/400 V
Frequência de rede: 50/60 Hz
Protecção por fusível: 16 A
(de acção lenta)
Medidas: 235 x 106 x 155 mm
Adequado para: SPA 1000, SPA 1700 D,
SPA 2000 D, SPA 1100, SPA 1701 W,
SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 1101,
SPA 1702 W, SPA 2002 W, SPA 2002 D
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JARDIM

Área de filtragem 5,2 m2
Ø 327 x 857 mm
Área de filtragem 5,2 m2
Ø 327 x 857 mm
Jogo de filtros de saco
com placa de filtragem
montada (de substituição)

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

SPA 1000, SPA 1100,
SPA 1101
SPA 1700 D, SPA 1701 W,
SPA 1702 W
SPA 2001 W, SPA 2001 D,
SPA 2002 W, SPA 2002 D

58 mm
44 mm
Ø exterior

MÁQUINAS ESPECIAIS

N.º de pedido

TECNOLOGIA DE
ÁGUA E DE BOMBAS

Adequados para

0910058010
Adaptador de aspiração Multi
Para KGS 255 / KGS 305 / TS 250
Na KGS 303 apenas com dispositivo
de aspiração de aparas N.º de pedido
0910057561
Adaptador de aspiração para casquilho 0910031260
Para a ligação de aspiradores a
húmido/seco às máquinas de
trabalhar madeiras
Inclui 2 bujões de oclusão, para furos
de derivação eventualmente existentes
no casquilho de aspiração (Secanta)

SERRAS

N.º de pedido
100 mm
Ø exterior

ORDEM COM SISTEMA

Retém as poeiras mais finas

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO



TUPIAS E PLAINAS

Adaptador de aspiração

Cartuchos do filtro

BOMBAS DE ÁGUA
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BOMBAS DE ÁGUA

FUNCIONA SEMPRE, SOBRETUDO,
QUANDO É PRECISO: É A
TECNOLOGIA DE BOMBAS DA
METABO.
Das bombas aos sistemas domésticos de abastecimento de água incluindo
um vasto leque de acessórios, dispomos de componentes de alta qualidade e
resistentes à corrosão, para que os equipamentos funcionem sem problemas
e durem mais tempo. E estes podem ser utilizados para várias actividades:
bombear a água de valas de obras ou drenar poços. Mesmo quando é preciso
bombear água a partir de uma grande profundidade, nós temos a solução
certa para si: as nossas bombas estão preparadas para uma altura
manométrica até 60 metros. Metabo. Work. Don’t play.
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BOMBAS DE ÁGUA

Qual a bomba certa para cada aplicação?
Bombagem de
água
subterrânea

Rega de jardim
gota-a-gota

Rega de jardim
por aspersão
Número de
aspersores até

Bombear,
esvaziar, fazer
circular água
limpa

Abastecimento
automático da
água na casa

Bombear,
esvaziar, fazer
circular água
limpa

Bombas de jardim
P 3000 G

z

z

2

z

–

–

P 3300 S

z

z

2

z

–

–

P 4000 S

z

z

3

z

–

–

P 5500 M

z

z

4

z

–

–

P 600/1600 W

z

z

6

z

–

–

Sistemas domésticos de abastecimento de água
HWW 3000/20 G

z

z

2

z

z

–

HWW 3000/20 S

z

z

2

z

z

–

HWW 4000/20 S

z

z

3

z

z

–

HWW 4000/20 GL

z

z

3

z

z

–

HWW 4000/20 S Plus

z

z

3

z

z

–

HWW 5500/20 M

z

z

4

z

z

–

Hww 5500/50 M

z

z

4

z

z

–

HV 1600/100 W

z

z

6

z

z

–

HV 1600/100 D

z

z

6

z

z

–

HWA 3300 S

z

z

2

z

z

–

HWA 4000 S

z

z

3

z

z

–

HWA 5500 M

z

z

4

z

z

–

TP 6600

–

z

–

–

–

z

TP 8000 S

–

z

–

–

–

z

TP 7500 SI

–

z

–

–

–

z

TP 12000 SI

–

z

–

–

–

z

TP 13000 S

–

z

–

–

–

z

TPF 7000 S

–

z

–

–

–

z

TPF 6600 SN

–

z

–

–

–

z

TDP 7501 S

–

z

3

–

–

z

PS 7500 S

–

z

–

–

–

z

PS 15000 S

–

z

–

–

–

z

PS 18000 SN

–

z

–

–

–

z

PS 24000 SG

–

z

–

–

–

z

Bombas de água domésticas

Bombas submersíveis para águas limpas

Bombas submersíveis para águas sujas

Bombas para furos artesianos
TBP 4000 M

–

–

3

–

–

–

TBP 5000 M

–

–

3

–

–

–

TPS 14000 S Combi

–

z

–

–

–

z

TPS 16000 S Combi

–

z

–

–

–

z

Bombas submersíveis combinadas
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ALTURA DE ASPIRAÇÃO
Altura máxima, a partir da qual a água pode ser
aspirada. Designa a diferença de altura entre a
superfície da água e a roda de pás da bomba.
Por motivos físicos, essa altura está limitada a 8 m.

Bombear,
esvaziar, fazer
circular água
limpa ou suja

Bombear de
grandes
profundidades,
por ex. furos,
sondagem,
poços

Página

–

–

–

208

–

–

–

–

208

–

–

–

–

209

–

–

–

–

209

–

–

–

–

209

–

–

–

–

210

–

–

–

–

210

–

–

–

–

210

–

–

–

–

210

–

–

–

–

211

–

–

–

–

211

–

–

–

–

211

–

–

–

–

211

–

–

–

–

211

–

–

–

–

212

–

–

–

–

212

–

–

–

–

212

–

–

–

–

212

–

–

–

–

212

até 2-3 mm

–

–

–

213

até 2-3 mm

–

–

–

213

–

–

–

–

213

até 2-3 mm

–

–

–

214

até 2-3 mm

–

–

–

214

–

z

–

–

214

DÉBITO
Quantidade máxima de água que a bomba é capaz
de transportar. Dados obtidos com escoamento livre
da bomba sem mangueira acoplada nem quaisquer
outras modificações em termos de secção
transversal.

AÇO INOXIDÁVEL »ROSTFREI«
Para operar sistemas de autoclismo, máquinas de
lavar loiça e máquinas de lavar roupa o corpo da
bomba deve ser em aço inoxidável, para evitar a
contaminação das águas ou a danificação da bomba
devido às partículas de ferrugem. O reservatório
deverá ser em aço inoxidável sempre que a bomba
seja instalada numa caixa ou poço, numa cave ou
num estábulo onde haja bastante humidade.

MÁQUINAS ESPECIAIS

–

ORDEM COM SISTEMA

Altura máxima, até à qual é possível impulsionar
a água na vertical, através de uma mangueira de 1".
É a partir daqui que a pressão é determinada
10 metros = 1 bar.

SERRAS

ALTURA MANOMÉTRICA

LIGAÇÃO DE ASPIRAÇÃO
Deverá ter, por norma, 1" ou mais de diâmetro.
Utilizar unicamente acoplamentos com anel de
reajuste, bem como mangueiras à prova de vácuo.
É preciso ter especial atenção no que diz respeito
à vedação do tubo de aspiração!
Se houver fugas nos pontos de transição, a bomba
irá sugar também ar para dentro do tubo de
aspiração devido à criação de vácuo!
Esse fenómeno impossibilita, na prática, o
bombeamento da água.
Antes da colocação em funcionamento, é preciso
encher o corpo da bomba e o tubo de aspiração
com água (ferrar a bomba).

JARDIM

Bombear de
fontes e poços
profundos

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Aspiração plana

TUPIAS E PLAINAS

GLOSSÁRIO DE BOMBAS

–

z

–

215

–

–

z

–

215

–

–

z

–

215

–

–

z

–

216

–

z

–

z

216

–

z

–

z

216

–

–

z

–

217

–

–

z

–

217

As mangueiras, à semelhança dos tubos
galvanizados, dos tubos de cobre e dos tubos de
plástico de instalação fixa, devem possuir sempre
o diâmetro máximo possível! A união entre a bomba
e o cano de água de instalação fixa deverá ser
realizada com recurso a mangueiras blindadas,
a fim de evitar vibrações e ruídos de fluxo no tubo.

VOLUME DO RESERVATÓRIO
Consoante o modelo, aprox. 24, 50 ou 100 litros,
no máx. Quanto maior for o volume, menores serão
os intervalos de operação.
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SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

–

BOMBAS DE ÁGUA

LIGAÇÃO DE PRESSÃO

BOMBAS DE JARDIM
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Irrigação de jardim
 Bombear, esvaziar, circulação de água limpa
 Bombagem de água subterrânea
 Irrigação de jardim até 2 aspersores de irrigação


P 3000 G

Características técnicas comparáveis
Consumo de potência nominal
Débito máx.
Altura de aspiração máx.
Altura manométrica máx.
Pressão máx.
Ligação de aspiração
Ligação de pressão
Corpo da bomba
Veio de accionamento
Número de rotores
Peso

Modelo
N.º de pedido
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P 3300 S

Bomba de jardim
P 3000 G

Bomba de jardim
P 3300 S

900 W
3.000 l/h
8,5 m
43 m
4,3 bar
1" com rosca fêmea
1" com rosca fêmea
Ferro fundido
Aço inoxidável
1
14 kg

1.100 W
3.300 l/h
8m
45 m
4,5 bar
1" com rosca fêmea
1" com rosca fêmea
Aço inoxidável
Aço inoxidável
1
10,2 kg

P 3000 G
0250300042

P 3300 S
0250330120

TUPIAS E PLAINAS

BOMBAS DE JARDIM

P 4000 S

P 5500 M

Bomba de jardim
P 4000 S

Modelo
N.º de pedido

Bomba de jardim
P 5500 M

Bomba de jardim
P 600/1600 W

y
y

1.300 W
4.000 l/h
8m
48 m
4,8 bar
1" com rosca fêmea
1" com rosca fêmea
Aço inoxidável
Aço inoxidável
1
10,5 kg

1.500 W
5.500 l/h
9m
55 m
5,5 bar
1" com rosca fêmea
1" com rosca fêmea
Aço inoxidável
Aço inoxidável
5
12,3 kg

1.600 W
9.000 l/h
9m
60 m
6 bar
1 1/2" com rosca fêmea
1" com rosca fêmea
Ferro fundido
Aço inoxidável
2
28,9 kg

P 4000 S
0250400140

P 5500 M
0250550006

P 600/1600 W
0250060009

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

JARDIM

y

BOMBAS DE ÁGUA

Características técnicas
comparáveis
Consumo de potência nominal
Débito máx.
Altura de aspiração máx.
Altura manométrica máx.
Pressão máx.
Ligação de aspiração
Ligação de pressão
Corpo da bomba
Veio de accionamento
Número de rotores
Peso

P 600/1600 W

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Vantagens especiais
Rega de jardim por aspersão
até 3 aspersores
 Rega de jardim por aspersão
até 4 aspersores
 Rega de jardim por aspersão
até 6 aspersores


ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Irrigação de jardim
 Bombear, esvaziar, circulação de água limpa
 Bombagem de água subterrânea
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BOMBAS DE ÁGUA DOMÉSTICAS
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Irrigação de jardim
 Abastecimento automático de água em casa
 Bombear, esvaziar, circulação de água limpa
 Para corrente alterna monofásica
 Bombagem de água subterrânea

HWW 3000/20 G

Vantagens especiais
Rega de jardim por aspersão
até 2 aspersores
 Rega de jardim por aspersão
até 3 aspersores


Características técnicas
comparáveis
Consumo de potência nominal
Débito máx.
Altura de aspiração máx.
Altura manométrica máx.
Pressão máx.
Ligação de aspiração
Ligação de pressão
Volume do reservatório aprox.
Corpo da bomba
Veio de accionamento
Reservatório
Número de rotores
Peso

Modelo
N.º de pedido
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HWW 3000/20 S

HWW 4000/20 S

Sistema doméstico de
abastecimento de água
HWW 3000/20 G

Sistema doméstico de
abastecimento de água
HWW 3000/20 S

y

y

HWW 4000/20 GL

Sistema doméstico de
abastecimento de água
HWW 4000/20 S

Sistema doméstico de
abastecimento de água
HWW 4000/20 GL

y

y

900 W
3.000 l/h
8,5 m
43 m
4,3 bar
1" com rosca fêmea
1" com rosca fêmea
24 l
Ferro fundido
Aço inoxidável
Aço
1
19 kg

900 W
3.000 l/h
7m
43 m
4,3 bar
1" com rosca fêmea
1" com rosca fêmea
24 l
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço
1
16,8 kg

1.300 W
4.000 l/h
8m
48 m
4,8 bar
1" com rosca fêmea
1" com rosca fêmea
24 l
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço
1
18,3 kg

1.300 W
4.000 l/h
9m
48 m
4,8 bar
1" com rosca fêmea
1" com rosca fêmea
24 l
Ferro fundido
Aço inoxidável
Aço
1
23 kg

HWW 3000/20 G
0250300110

HWW 3000/20 S
0250300120

HWW 4000/20 S
0250400120

HWW 4000/20 GL
0250400150

TUPIAS E PLAINAS

BOMBAS DE ÁGUA DOMÉSTICAS

HWW 4000/
20 S Plus

HWW 5500/20 M

HWW 5500/50 M

HV 1600/100 W

HV 1600/100 D

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Irrigação de jardim
 Abastecimento automático de água em casa
 Bombear, esvaziar, circulação de água limpa
 Bombagem de água subterrânea

y

y

y

y
y

y
y

y

1.600 W
9.000 l/h
9m
60 m
6 bar
1 1/2" com rosca
fêmea
1" com rosca fêmea
100 l
Ferro fundido
Aço inoxidável
Aço
2
48,5 kg

HV 1600/100 D
0250160011

Características técnicas
comparáveis
Consumo de potência nominal
Débito máx.
Altura de aspiração máx.
Altura manométrica máx.
Pressão máx.
Ligação de aspiração

1.300 W
4.000 l/h
8m
48 m
4,8 bar
1" com rosca fêmea

1.500 W
5.500 l/h
9m
55 m
5,5 bar
1" com rosca fêmea

1.500 W
5.500 l/h
9m
55 m
5,5 bar
1" com rosca fêmea

Ligação de pressão
Volume do reservatório aprox.
Corpo da bomba
Veio de accionamento
Reservatório
Número de rotores
Peso

1" com rosca fêmea
24 l
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
1
18,3 kg

1" com rosca fêmea
24 l
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço
5
18,8 kg

1" com rosca fêmea
50 l
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço
5
24,9 kg

1.600 W
9.000 l/h
9m
60 m
6 bar
1 1/2" com rosca
fêmea
1" com rosca fêmea
100 l
Ferro fundido
Aço inoxidável
Aço
2
48,5 kg

HWW 4000/20 S Plus
0250400130

HWW 5500/20 M
0250550014

HWW 5500/50 M
0250550022

HV 1600/100 W
0250160003

Modelo
N.º de pedido
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BOMBAS DE ÁGUA

y

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

y

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Vantagens especiais
Para corrente alterna
monofásica
 Para corrente trifásica
 Rega de jardim por aspersão
até 3 aspersores
 Rega de jardim por aspersão
até 4 aspersores
 Rega de jardim por aspersão
até 6 aspersores


JARDIM

Sistema doméstico de Sistema doméstico de Sistema doméstico de Sistema doméstico de Sistema doméstico de
abastecimento de água abastecimento de água abastecimento de água abastecimento de água abastecimento de água
HV 1600/100 D
HV 1600/100 W
HWW 5500/50 M
HWW 5500/20 M
HWW 4000/20 S Plus

BOMBAS DE ÁGUA DOMÉSTICAS,
BOMBAS SUBMERSÍVEIS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Ideal para o bombeamento, esvaziamento
e circulação de água potável para fora de
recipientes, tanques de água, piscinas
ou locais inundados
 Adequado para regar jardins e relvados
a partir de reservatórios de água
 Corpo em plástico resistente
 Peça de conexão angular com adaptador
múltiplo
 Pega ergonómica

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Irrigação de jardim
 Bombagem de água subterrânea
 Bombear, esvaziar, circulação de água limpa
 Abastecimento automático de água em casa


HWA 3300 S

HWA 4000 S



HWA 5500 M

Bomba
de água
doméstica
HWA 3300 S
Vantagens especiais
Rega de jardim por aspersão
até 2 aspersores
 Rega de jardim por aspersão
até 3 aspersores
 Rega de jardim por aspersão
até 4 aspersores


Características técnicas
comparáveis
Consumo de potência nominal
Débito máx.
Altura de aspiração máx.
Altura manométrica máx.
Pressão máx.
Ligação de aspiração
Ligação de pressão
Corpo da bomba
Veio de accionamento
Número de rotores
Peso

Modelo
N.º de pedido
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Bomba
de água
doméstica
HWA 4000 S

TP 6600

TP 8000 S

NOVO

NOVO

Bomba
de água
doméstica
HWA 5500 M

y

Bomba sub- Bomba submersível para mersível para
águas limpas águas limpas
TP 8000 S
TP 6600
Vantagens especiais
Interruptor de nível
tipo bóia para modo
automático
 Regulação de nível
do interruptor tipo
bóia

y



y
y

1.100 W
3.300 l/h
8m
45 m
4,5 bar
1" com rosca
fêmea
1" com rosca
fêmea
Aço
inoxidável
Aço
inoxidável
1
12,2 kg

1.300 W
4.000 l/h
8m
48 m
4,8 bar
1" com rosca
fêmea
1" com rosca
fêmea
Aço
inoxidável
Aço
inoxidável
1
12,4 kg

1.500 W
5.500 l/h
9m
55 m
5,5 bar
1" com rosca
fêmea
1" com rosca
fêmea
Aço
inoxidável
Aço
inoxidável
5
12,5 kg

HWA 3300 S
0250330100

HWA 4000 S
0250400100

HWA 5500 M
0250550030

Características
técnicas comparáveis
Consumo de potência
nominal
Débito máx.
Altura manométrica
máx.
Profundidade de
imersão máx.
Pressão máx.
Ligação de pressão

Corpo da bomba
Cabo de ligação
Número de rotores
Peso

Modelo
N.º de pedido

y

250 W

350 W

6.600 l/min
6m

8.000 l/h
7m

5m

5m

0,6 bar
1 1/4" com
rosca
fêmea
Plástico
10 m
1
4,3 kg

0,7 bar
1 1/4" com
rosca
fêmea
Plástico
10 m
1
4,3 kg

TP 6600
TP 8000 S
0250660000 0250800000

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Ideal para o bombeamento, esvaziamento e circulação
de água potável para fora de recipientes, tanques de água,
piscinas ou locais inundados
 Adequado para regar jardins e relvados a partir
de reservatórios de água
 Aspiração plana, nível de água restante 2-3 mm
 Interruptor flutuante integrado
 Válvula de retenção integrada e purga de ar automática
 Utilização sem problemas em poços estreitos (20 x 20 cm)
 Adaptador múltiplo
 Conexão universal

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Ideal para o bombeamento, esvaziamento e circulação
de água potável para fora de recipientes, tanques de água,
piscinas ou locais inundados
 Adequado para regar jardins e relvados a partir
de reservatórios de água
 Interruptor flutuante para funcionamento automático
 Regulação de nível do interruptor flutuante
 Corpo em plástico resistente
 Peça de conexão angular com adaptador múltiplo
 Pega ergonómica


ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS



TUPIAS E PLAINAS

BOMBAS SUBMERSÍVEIS

TP 7500 SI

TP 12000 SI

TP 13000 S
NOVO

Modelo
N.º de pedido

600 W

7.500 l/h
6,5 m
7m

11.700 l/h
9m
7m

0,65 bar
1 1/4" com rosca
macho
Plástico
10 m
1
4,2 kg

0,9 bar
1 1/4" com rosca
macho
Plástico
10 m
1
5,1 kg

TP 7500 SI
0250750013

TP 12000 SI
0251200009

JARDIM

550 W
13.000 l/h
9,5 m
5m
0,95 bar
1 1/4" com rosca fêmea
Plástico
10 m
1
5 kg

BOMBAS DE ÁGUA

Corpo da bomba
Cabo de ligação
Número de rotores
Peso

300 W

Características técnicas
comparáveis
Consumo de potência nominal
Débito máx.
Altura manométrica máx.
Profundidade de imersão máx.
Pressão máx.
Ligação de pressão
Corpo da bomba
Cabo de ligação
Número de rotores
Peso

Modelo
N.º de pedido

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Características técnicas
comparáveis
Consumo de potência
nominal
Débito máx.
Altura manométrica máx.
Profundidade de imersão
máx.
Pressão máx.
Ligação de pressão

Bomba
submersível
TP 13000 S

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Bomba submersível Bomba submersível
para águas limpas para águas limpas
de aspiração plana de aspiração plana
TP 12000 SI
TP 7500 SI

TP 13000 S
0251300000
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BOMBAS SUBMERSÍVEIS,
BOMBAS DE COMPRESSÃO SUBMERSÍVEIS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Ideal para o bombeamento, esvaziamento e circulação
de água potável para fora de recipientes, tanques de água,
piscinas ou locais inundados
 Adequado para regar jardins e relvados a partir
de reservatórios de água
 Aspiração plana, nível de água restante 2-3 mm
 Interruptor flutuante para funcionamento automático
 Regulação de nível do interruptor flutuante
 Peça de conexão angular com adaptador múltiplo
 Pega ergonómica

TPF 7000 S

TPF 6600 SN

TDP 7501 S

NOVO

NOVO

NOVO

Bomba
submersível de
aspiração plana
''TPF 7000 S
Vantagens especiais
Corpo em plástico
anti-choque
 Corpo em aço inoxidável
anticorrosivo


Características técnicas
comparáveis
Consumo de potência
nominal
Débito máx.
Altura manométrica máx.
Profundidade de imersão
máx.
Pressão máx.
Ligação de pressão
Corpo da bomba
Cabo de ligação
Número de rotores
Peso

Modelo
N.º de pedido
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CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Ideal para a operação directa de sistemas de irrigação
bem como para a irrigação e rega de jardins e relvados
a partir de fontes, poços e cisternas mais profundas
 Unidade de bomba de 3 níveis garante um óptimo
aumento da pressão
 Adequado para irrigação de jardim até 3 aspersores
 Interruptor flutuante para funcionamento automático
 Regulação de nível do interruptor flutuante
 Válvula de retenção integrada evita de modo seguro
a marcha em vazio dos tubos de água
 Rosca em latão maciça para uniões fixas e
permanentemente vedadas
 Corpo em plástico resistente
 Adaptador múltiplo
 Pega ergonómica


Bomba submersível
de aspiração plana
de águas limpas
TPF 6600 SN

y
y

450 W

450 W

7.000 l/h
6m
5m

6.600 l/h
6m
5m

0,6 bar
1 1/4" com rosca
fêmea
Plástico
10 m
1
4,6 kg

0,6 bar
1 1/4" com rosca
fêmea
Aço inoxidável
10 m
1
4,6 kg

TPF 7000 S
0250800002

TPF 6600 SN
0250660006

Bomba
de compressão
submersível
TDP 7501 S
Características técnicas
comparáveis
Consumo de potência nominal
Débito máx.
Altura manométrica máx.
Profundidade de imersão máx.
Pressão máx.
Ligação de pressão
Corpo da bomba
Cabo de ligação
Número de rotores
Peso

Modelo
N.º de pedido

1000 W
7.500 l/h
34 m
7m
3,4 bar
1" com rosca fêmea
Plástico
10 m
3
9,1 kg

TDP 7501 S
0250750100

TUPIAS E PLAINAS

BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA ÁGUAS SUJAS
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Ideal para o bombeamento, esvaziamento e circulação
de água potável ou suja de recipientes, tanques de água,
piscinas ou locais inundados
 Adequado para regar jardins e relvados a partir de
reservatórios de água
 Interruptor flutuante para funcionamento automático
 Regulação de nível do interruptor flutuante
 Peça de conexão angular com adaptador múltiplo
 Pega ergonómica

PS 18000 SN

NOVO

NOVO

Características técnicas
comparáveis
Consumo de potência nominal
Débito máx.
Altura manométrica máx.
Profundidade de imersão máx.
Pressão máx.
Ligação de pressão
Corpo da bomba
Cabo de ligação
Granulometria máx. até
Número de rotores
Peso

Modelo
N.º de pedido

Bomba
submersível
de águas sujas
PS 15000 S

y

y

Bomba
submersível
de águas sujas
PS 18000 SN

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Vantagens especiais
Corpo em plástico anti-choque
 Corpo em aço inoxidável
anticorrosivo
 Para sujidade grosseira até uma
granulometria de 30 mm
 Para sujidade grosseira até uma
granulometria de 35 mm


Bomba
submersível
de águas sujas
PS 7500 S

y
y

y
y

450 W
7.500 l/h
5m
5m
0,5 bar
1 1/4" com rosca fêmea
Plástico
10 m
30 mm
1
4,8 kg

850 W
15.000 l/h
9,5 m
5m
0,95 bar
1 1/4" com rosca fêmea
Plástico
10 m
30 mm
1
6,5 kg

1.100 W
18.000 l/h
11 m
7m
1,1 bar
1 1/2" com rosca fêmea
Aço inoxidável
10 m
35 mm
1
7,8 kg

PS 7500 S
0250750000

PS 15000 S
0251500000

PS 18000 SN
0251800000

| 215

BOMBAS DE ÁGUA

PS 15000 S

NOVO

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

PS 7500 S

JARDIM

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS



BOMBA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E PARA ÁGUAS SUJAS/
BOMBAS PARA FUROS ARTESIANOS

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Bombear, esvaziar, fazer circular água limpa e suja
 Rega de jardim gota-a-gota
 Interruptor de nível tipo bóia para modo automático
 Débito especialmente elevado, muito adequado
para a bombagem de água suja, água pluvial, água
subterrânea, água de percolação e água de drenagem
 Ligação de 1 1/2" com acoplamento para S.I.


CARACTERÍSTICAS COMUNS
Especialmente adequada para profundidades grandes,
como em poços e furos
 Válvula de retorno integrada: a água que ainda se encontra
na mangueira não retorna para a bomba
 Cabeça de bomba sólida com aplique roscado em latão
e olhais para a corda de fixação (1" saída da bomba)
 Adequado para Ø de furos de 100 mm (4")
 Cabo de conexão de 22 m para mais profundidade de imersão


PS 24000 SG

Bomba
para construção civil
e para águas sujas
PS 24000 SG
Características técnicas
comparáveis
Consumo de potência nominal
Débito máx.
Altura manométrica máx.
Profundidade de imersão máx.
Pressão máx.
Ligação de pressão
Corpo da bomba
Cabo de ligação
Granulometria máx. até
Número de rotores
Peso

Bomba
para furo artesiano
TBP 4000 M

Vantagens especiais
Mecanismo de bombagem
de 7 níveis para uma altura
manométrica máx. de 55 m
= 5,5 bar de pressão
 Corpo da bomba em aço
inoxidável, bem como em
plástico antichoque
 Mecanismo de bombagem
de 8 níveis. Para uma altura
manométrica máx. de 60 m
= 6,0 bar de pressão
 Corpo da bomba em aço
inoxidável


1.100 W
24.000 l/h
11 m
10 m
1,1 bar
1 1/2" com rosca fêmea
Ferro fundido
10 m
10 mm
1
18 kg

Características técnicas
comparáveis
Consumo de potência nominal
Débito máx.
Altura manométrica máx.
Profundidade de imersão máx.
Pressão máx.
Ligação de pressão
Corpo da bomba
Diâmetro da bomba
Cabo de ligação
Número de rotores
Peso
Modelo
N.º de pedido
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TBP 5000 M

TBP 4000 M

PS 24000 SG
0250240000

Modelo
N.º de pedido

Bomba
para furo artesiano
TBP 5000 M

y

y

y

y

750 W
3.800 l/h
55 m
20 m
5,5 bar
1"
Aço inoxidável/
plástico
98 mm
22 m
7
12 kg

1.000 W
5.000 l/h
60 m
20 m
6 bar
1"
Aço inoxidável

TBP 4000 M
0250400055

TBP 5000 M
0250500050

98 mm
22 m
8
12,2 kg










TPS 16000 S
Combi

NOVO

NOVO

Bomba
submersível combinada
TPS 14000 S Combi

Modelo
N.º de pedido

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

y

770 W
14.000 l/h
8,5 m
7m
0,85 bar
1 1/2" com rosca fêmea
Plástico
10 m
20 mm
1
7,7 kg

970 W
16.000 l/h
9,5 m
7m
0,95 bar
1 1/2" com rosca fêmea
Plástico
10 m
30 mm
1
7,8 kg

TPS 14000 S Combi
0251400000

TPS 16000 S Combi
0251600000

BOMBAS DE ÁGUA

Características técnicas comparáveis
Consumo de potência nominal
Débito máx.
Altura manométrica máx.
Profundidade de imersão máx.
Pressão máx.
Ligação de pressão
Corpo da bomba
Cabo de ligação
Granulometria máx. até
Número de rotores
Peso

y

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Vantagens especiais
Para sujidade grosseira até uma
granulometria de 20 mm (ao funcionar como
bomba submersível para águas sujas)
 Para sujidade grosseira até uma
granulometria de 30 mm (ao funcionar como
bomba submersível para águas sujas)


Bomba
submersível combinada
TPS 16000 S Combi

JARDIM

TPS 14000 S
Combi

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS



Base da bomba virada para cima: para bombear água limpa. Esta
posição está igualmente prevista para o modo de aspiração plana.
Para a função de aspiração plana, o interruptor de nível tipo bóia
pode ser comutado do modo automático para o modo manual.
Interruptor de nível tipo bóia para modo automático
Regulação de nível do interruptor tipo bóia
Com os botões de selecção existentes directamente na ficha
eléctrica, é realizada a troca do modo automático, com interruptor
de nível tipo bóia, para modo manual para a aspiração plana.
Corpo em plástico anti-choque
Cotovelo de ligação com adaptador múltiplo
Pega de transporte ergonómica

SERRAS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Ideal para o bombeamento, esvaziamento, circulação
de água potável e suja de recipientes, tanques de água,
piscinas ou locais inundados
 Adequado para regar jardins e relvados a partir de reservatórios
de água
 Aplicável de modo multifuncional como bomba submersível
para águas limpas sujas
 Aspiração plana até 1 mm (ao funcionar como bomba
submersível para águas limpas)
 Ajuste simples e confortável da base da bomba para
a função pretendida
 Base da bomba virada para baixo: para bombear água limpa
e água suja. Esta posição permite também obter o máximo
débito possível


TUPIAS E PLAINAS

BOMBAS SUBMERSÍVEIS COMBINADAS
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ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DE ÁGUA
PARA BOMBAS DE JARDIM
E SISTEMAS DE REGA

Mangueiras de jardim

Pistolas de rega para jardim
 Multifuncional para limpeza e irrigações de atomização
 Versão em metal estável com pega lamelar e bloqueio
 Ligação em latão, compatível com todos os sistemas
de encaixe convencionais
 Quantidade de água continuamente regulável através
de botão giratório separado
 Jacto de água regulável desde jacto concentrado
até névoa de pulverização fina
 Anel em borracha na pistola de rega para protecção
contra danos
 Válvula manual com bloqueio

N.º de pedido
Chuveiro de rega SB 2
Jacto de água continuamente
regulável desde jacto forte
concentrado até névoa de
pulverização fina

0903063122

Chuveiro de jardim GB 7
7 níveis de regulação do jacto
de água desde jacto forte até
névoa de pulverização fina

0903060778

Lança de rega com chuveiro GS 10
10 níveis de regulação do jacto de
água desde jacto forte até névoa
de pulverização fina
Amplo alcance; permite, por ex.,
não pisar canteiros
Ideal para regar vasos de flores
suspensos em postes
Comprimento: 920 mm

0903063130

PARA BOMBAS DE JARDIM E BOMBAS DOMÉSTICAS
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Aspersor de jardim
 Versão em metal estável para a utilização móvel
e funcionamento seguro
 Filtro de sujidade amovível para protecção dos aspersores
contra danos causados por areia e partículas de pó
 Ficha de acoplamento em latão, compatível com todos
os sistemas de encaixe convencionais

N.º de pedido
0903063149
Aspersor rotativo FR 9
Multifuncional para regar pequenos
jardins ou áreas maiores
9 áreas regadas, de circular ou
rectangular até névoa de pulverização
Área regada pretendida regulável
através da rotação do disco do
aspersor
Áreas regadas:
Ø do círculo = máx. 10 m/80 m2
raio do semi-círculo = máx. 8 m/100 m2
quadrado máx. 8 x 8 m/64 m2
rectângulo máx. 16 x 2 m/32 m2
Ligação:
Porca de capa em latão, 3/4" RF
Ficha de acoplamento em latão,
3/4" RM
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N.º de pedido
0903063190
Kit de mangueiras de jardim,
20 metros
 Válvulas em latão, compatíveis
com todos os sistemas de encaixe
habituais
 Mangueira em PVC flexível
adequada para géneros alimentícios
com tecido NTS - NO TORSION
SYSTEM
 Sem dobras, nós, vincos ou
enlaçamentos sob pressão
 5 camadas com reforço em poliéster
Trevira da Hoechst
 Resistente à radiação ultravioleta,
sem cádmio, nem bário
 Sem formação de algas, evita o
entupimento das válvulas ou dos
sistemas de aspersão
Pressão de trabalho: 10 bar
Pressão de ruptura: 30 bar
Termoestável: 0 °C até + 60 °C
Inclui:
Mangueira de jardim, 1/2" x 20 m
Acoplamento rápido em latão,
13 mm (1/2")
Acoplamento rápido em latão, 13 mm
(1/2") com sistema automático de
corte da água "water-stop"

Conjunto de montagem para bombas com casquilho de aspiração MSS
 Tudo numa embalagem com indicações de montagem
ilustradas
 Filtro para protecção da bomba e sistemas e irrigação
contra danos causados por areia e partículas de sujidade,
pressão de rebentamento de 28 bar
 Válvula de retorno: evita o refluxo da água para o poço
ou cisterna
 Torneira esférica (fechada): evita o refluxo da água para
o poço, em caso de trabalhos de manutenção na área
de aspiração, p.ex., limpeza do filtro ou desmontagem
da bomba
 Acoplamento rápido como possibilidade de ligação
para jogos de tubos de aspiração
 Fita vedante: veda sem cânhamo e massa vedante

N.º de pedido

Conjunto de montagem para bombas MSS 310 - HWA/P 0903061260
Para montagem na ligação de aspiração de todas
as bombas de jardim e bombas de água domésticas
de 1" com rosca fêmea
As bombas de jardim e bombas de água domésticas
necessitam de um filtro curto, devido à sua menor altura total
Comprimento total: aprox. 310 mm
Inclui:
Filtro para bombas de jardim curtas, 1" RF em latão
Elemento filtrante lavável, 80 my
Bocal duplo em latão, 1" RM x 1" RM
Válvula de retenção em latão, 1" RF x 1" RF
Torneira de macho esférico em latão niquelado,
1" RF x 1" RF
Acoplamento rápido em latão, 1" RM
Fita de teflon para roscas, rolo de 12 m
Chave do filtro, para soltar a campânula do filtro

ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DE ÁGUA
N.º de pedido

ORDEM COM SISTEMA

Vedações de substituição em borracha
N.º de pedido
Junta de borracha de substituição
para o joelho roscado para
mangueiras do conjunto de
montagem para bombas MSD 1000
Dimensões: Ø 30 x 21 x 4 mm



0903063750

Tubo blindado
Para ligação ao lado de aspiração/pressão de todas as bombas
de água domésticas com rosca macho/fêmea de 1" em tubos
de água instalados de modo fixo
 Absorve ruídos de fluxo e garante uma elevada segurança
graças à compressão dupla nas armações de ligação
 Revestimento de aço inoxidável 1", alma interior em látex
 Armações inoxidáveis


0903061251

N.º de pedido
Mangueira blindada
Inclui: Mangueira blindada,
1" RM x 1" RF
Junta Ø 30 x 23 x 3 mm
Ø int.: 25 mm
Espessura das paredes: 4 mm
Comprimento: 500 mm
Pressão de trabalho: 6 bar
Pressão de ruptura: 18 bar
Termoestabilidade: 0 °C - 65 °C

0903061340

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Conjunto de montagem da bomba MSD 200 - HWW/P
Com tampa falsa, que permite um enchimento simples
do corpo da bomba com água (por ex. regador)
Para montagem na ligação de pressão de todas as
bombas de jardim e bombas de água domésticas
de 1" com rosca fêmea
Comprimento total: aprox. 200 mm
Inclui:
Bocal para tubos galvanizado, 1" RM x 1" RM x 100 mm
União em T galvanizada, 1" RF x 3/4" RF x 1" RF
Torneira de descarga de macho esférico em latão
niquelado, 3/4" RF x 1" RM x 3/4" boquilha
Peça de ligação para torneira, 1" RF
Acoplamento rápido em latão, 1" RM
Tampa falsa do acoplamento rápido em latão
Fita de teflon para roscas, rolo de 12 m

JARDIM

N.º de pedido

0903061243

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Conjunto de montagem para bombas com casquilho de descarga
de pressão MSD
 Tudo numa embalagem com indicações de montagem ilustradas
 Torneira de saída esférica com bucha: possibilidade de ligação
para uma mangueira de jardim de 3/4"
 Peça de ligação da torneira: possibilidade de ligação alternativa
de um sistema de acoplamento rápido
 Fita vedante: veda sem cânhamo e massa vedante

Conjunto de montagem para bombas MSD 1000-HWA
A montagem mural evita forças de alavanca sobre
a torneira da bomba de água doméstica
Mangueira de pressão para ligação flexível, pressão
de trabalho de 8 bar - pressão de ruptura de 24 bar
Para a montagem na ligação de pressão de todos(as)
os(as) sistemas domésticos de abastecimento de água/
bombas de água domésticas de 1" com rosca macho
Comprimento total: aprox. 1000 mm
Inclui:
Mangueira de pressão, 1 m x 3/4"
Braçadeiras de mordentes em aço galvanizado,
23-25 mm
Joelho roscado para mangueiras em latão,
1" RF x 3/4" boquilha
Bucha para mangueiras com O-ring em latão,
3/4" RM x 3/4" boquilha
Placa de parede em latão, 3/4" RF x 3/4" RF
Torneira de descarga de macho esférico em latão
niquelado, 3/4" RF x 1" RM x 3/4" boquilha
Peça de ligação para torneira, 1" RF
Fita de teflon para roscas, rolo de 12 m

MÁQUINAS ESPECIAIS

0903061278

BOMBAS DE ÁGUA

Conjunto de montagem para bombas MSS 380-HWW
Para montagem na ligação de aspiração de todas as
bombas de água domésticas de 1" com rosca fêmea
Comprimento total: aprox. 380 mm
Inclui:
Filtro para sistemas domésticos de abastecimento
de água compridos, 1" RF em latão
Elemento filtrante lavável, 80 my
Bocal duplo em latão, 1" RM x 1" RM
Válvula de retenção em latão, 1" RF x 1" RF
Torneira de macho esférico em latão niquelado,
1" RF x 1" RF
Acoplamento rápido em latão, 1" RM
Bocal para tubos galvanizado, 1" RM x 1" RM x 100 mm
Fita de teflon para roscas, rolo de 12 m
Chave do filtro, para soltar a campânula do filtro

SERRAS

TUPIAS E PLAINAS

N.º de pedido
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ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DE ÁGUA
Conjuntos de mangueira de aspiração com uniões
"Standard" com válvulas em latão
 Para ligação ao lado de aspiração de todos(as) os(as) bombas
de jardim e sistemas domésticos de abastecimento de água/
bombas de água domésticas de 1" com rosca fêmea/macho
 Adequados para aspiração de poços, cisternas, lagos ou riachos
 Mangueira de aspiração de 1", azul transparente, com espiral
em PVC duro incorporada, resistente a dobras/fricção
 Chupador com lingueta de fixação de uma esfera flutuante
Ø int.: 25 mm
Espessura das paredes: 3,2 mm
Raio de curvatura: 100 mm
Pressão de trabalho: 6 bar
Pressão de ruptura: 18 bar
Termoestabilidade: 0 °C - 60 °C
Coluna de água (vácuo): 7 m

N.º de pedido
Conjunto de mangueira de aspiração 0903061219
com uniões "Profissional" 7 m
Inclui:
Mangueira de pressão/aspiração de 1"
Braçadeiras de mordentes, aço
duplamente galvanizado
Acoplamento de alta pressão para
aspiração em latão, 1" boquilha
Acoplamento rápido em latão, 1" RM
Bucha para mangueiras/O-ring em
latão, 1" RM
Válvula de retenção em latão, 1" RF
com chupador, aço inoxidável
Comprimento: 7 m
Vedantes de substituição em borracha
N.º de pedido

N.º de pedido
Conjunto de mangueira de aspiração
com uniões "Standard" de 4 m
Inclui: Mangueira de aspiração de 1"
Braçadeiras para mangueiras, aço
galvanizado
União roscada em latão, 1" RF
Bocal duplo em latão, 1" RM
Bucha para mangueiras/O-ring em
latão, 1" RM
Válvula de retenção em latão, 1" RF
com chupador, aço inoxidável
Comprimento: 4 m
Conjunto de mangueira de aspiração
com uniões "Standard" de 7 m
Inclui: Mangueira de aspiração de 1"
Braçadeiras para mangueiras, aço
galvanizado
União roscada em latão, 1" RF
Bocal duplo em latão, 1" RM
Bucha para mangueiras/O-ring em
latão, 1" RM
Válvula de retenção em latão, 1" RF
com chupador, aço inoxidável
Comprimento: 7 m

0903061227

0903061235

0903027967
Junta de borracha - acoplamento rápido
 Junta de borracha de substituição para
o acoplamento rápido do conjunto de
mangueira de aspiração com uniões
"Profissional"; Dimensões: Ø 35 x 24 x 12 mm
0903027975
Junta de borracha - acoplamento de pressão
 Junta de borracha de substituição para o
acoplamento de aspiração/pressão do conjunto de mangueira de aspiração com uniões
"Profissional"; Dimensões: Ø 35 x 20 x 7 mm

Conjuntos de mangueira de aspiração com uniões "Profissional"
com válvulas em latão, versão pesada
 Para ligação ao lado de aspiração de todas as bombas de jardim
e sistemas domésticos de abastecimento de água/bombas de
água domésticas de 1" com rosca fêmea
 Adequados para aspiração de poços, cisternas, lagos ou riachos
 Mangueira de aspiração de 1", transparente com espiral em PVC
duro incorporada, resistente a dobras/fricção
 Adequado para géneros alimentícios (água potável e líquidos
com teor alcoólico até 28 %)
 Chupador com lingueta de fixação de uma esfera flutuante
Ø int.: 25 mm
Espessura das paredes: 3,4 mm
Raio de curvatura: 112 mm
Pressão de trabalho: 8 bar
Pressão de ruptura: 24 bar
Termoestabilidade: 0 °C - 65 °C
Coluna de água (vácuo): 9 m

N.º de pedido
Conjunto de mangueira de aspiração 0903061200
com uniões "Profissional" de 4 m
Inclui:
Mangueira de pressão/aspiração de 1"
Braçadeiras de mordentes, aço
duplamente galvanizado
Acoplamento de alta pressão para
aspiração em latão, 1" boquilha
Acoplamento rápido em latão, 1" RM,
bucha para mangueiras/O-ring em
latão, 1" RM
Válvula de retenção em latão, 1" RF
com chupador, aço inoxidável
Comprimento: 4 m
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0903061332
Junta de borracha - união roscada para
mangueiras
 Junta de borracha de substituição para a
união roscada do conjunto de
mangueira de aspiração com uniões
"Standard" (junta para o bocal duplo)
Dimensões: Ø 28 x 24 x 2 mm
Junta de borracha - bucha para mangueiras 0903061324
 Junta de borracha de substituição para
bucha para mangueiras dos conjuntos de
mangueira de aspiração com uniões
"Standard" e "Profissional" (junta para a
válvula de pé); Dimensões: Ø 26 x 3,5 mm

Calços para bombas de água domésticas
N.º de pedido
Para a montagem nos reservatórios
dos sistemas domésticos de
abastecimento de água
 Sem vibrações nem ruídos
Dimensões: Ø 60 mm x 27mm


0903058625

Flutuador
 Adequado para aspirar a partir de cisternas, lagos ou cursos
de água
 Evita a aspiração de partículas de sujidade
 Remoção de água na área mais limpa, pouco por baixo da
superfície de água
N.º de pedido
Esfera flutuante
Para ligação a conjuntos de
mangueira de aspiração com uniões
"Standard" e "Profissional"
Esfera flutuante em PE/2 olhais,
Ø 150 mm
Anel em aço inoxidável

0903061367

0903061359
Flutuador
Para ligação a mangueiras de
aspiração em espiral de 1"
Inclui: Esfera flutuante em PE/2 olhais,
Ø 150 mm
Anel em aço inoxidável
Braçadeira para mangueiras em aço
galvanizado
Bucha para mangueiras/O-ring em
latão, 1" RM
Válvula de retenção em latão, 1" com
chupador, aço inoxidável

Filtro para bombas de jardim e bombas de água domésticas

N.º de
pedido

1"

Curto

0903028432

1"

Longo

0903028351

0903016450

Filtro curto de 1", com elemento
filtrante lavável
O equipamento standard inclui
elemento filtrante lavável com
malha de reforço em nylon de 80 my,
contra areia fina e matérias sólidas.
As bombas de jardim e bombas
de água domésticas necessitam
de um filtro curto, devido à sua
menor altura total
Altura: 190 mm
Diâmetro: 120 mm
Caudal de água: 6200 l/h
Pressão de ruptura: 28 bar
Pressão de trabalho: 8 bar

0903050314

SERRAS

N.º de pedido
Filtro curto de 1", sem elemento
filtrante
As bombas de jardim e bombas
de água domésticas necessitam
de um filtro curto, devido à sua
menor altura total
Altura: 190 mm
Diâmetro: 120 mm
Caudal de água: 6200 l/h
Pressão de ruptura: 28 bar
Pressão de trabalho: 8 bar

Elemento filtrante lavável
Elemento filtrante lavável com tecido de nylon, 80 my
 Protege a bomba e os sistemas de irrigação contra danos
causados devido a areia fina e matérias sólidas

Rosca de ligação Versão

N.º de
pedido

1"

Curto

0903028440

1"

Longo

0903028360

1 1/2"

Longo

0903028416

Acessórios para filtros
N.º de pedido
Chave do filtro
 Para soltar a campânula do filtro
Ø int.: 120 mm

Filtro comprido de 1",
sem elemento filtrante
Altura: 310 mm
Diâmetro: 120 mm
Caudal de água: 6400 l/h
Pressão de ruptura: 28 bar
Pressão de trabalho: 8 bar

0903009250

Filtro comprido de 1",
com elemento filtrante lavável
O equipamento standard inclui
elemento filtrante lavável com
malha de reforço em nylon de 80 my,
contra areia fina e matérias sólidas
Altura: 310 mm
Diâmetro: 120 mm
Caudal de água: 6400 l/h
Pressão de ruptura: 28 bar
Pressão de trabalho: 8 bar

0903050306

Filtro comprido de 1 1/2",
sem elemento filtrante
Altura: 310 mm
Diâmetro: 120 mm
Caudal de água: 13 800 l/h
Pressão de ruptura: 28 bar
Pressão de trabalho: 8 bar

0903014253

0903058005

0903061316
Conjunto de vedação do filtro
Adequado para filtros de 1" e 1 1/2"
Inclui:
1x campânula do filtro, O-ring,
Ø 88 x 3,5 mm
1x junta plana para elemento filtrante,
Ø 52 x 40 x 4 mm
2x junta plana para elemento filtrante,
Ø 52 x 27 x 4 mm

MÁQUINAS ESPECIAIS



ORDEM COM SISTEMA



Rosca de ligação Versão

JARDIM



TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA



BOMBAS DE ÁGUA



Para ligação ao tubo de aspiração de todas as bombas de jardim
com bombas de água domésticas
O filtro protege a bomba e sistemas e irrigação contra danos
causados devido a areia e partículas de sujidade
Corpo e tampa em polipropileno anti-choque
Ligações com rosca fêmea em latão
Resistente a temperaturas de 0 a 60°C

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO



Elemento filtrante descartável
 Elemento com fio enrolado, 20 my
 Protege a bomba e os sistemas de irrigação contra danos
causados por areia e matérias sólidas

TUPIAS E PLAINAS

ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DE ÁGUA
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ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DE ÁGUA
ACESSÓRIOS PARA AS BOMBAS SUBMERSÍVEIS
Jogos de descarga com armações

Ligação angular
 Para ligação de bombas de imersão a acoplamentos rápidos
ou tubos de descarga, de aspiração ou de jardim

N.º de pedido

Jogo de descarga
Para ligar qualquer bomba submersível com
acoplamentos Storz C=2"
 Mangueira para construção civil/industrial de 2",
fio de poliéster de elevada resistência, malha
de reforço têxtil em toda a volta, interior revestido
a borracha, resistente ao envelhecimento/ozono,
resistente ao enferrujamento/bolor
 Acoplamentos Storz em liga leve de ambos
os lados
 Acoplamentos unidos com arame em
aço inoxidável
Inclui:
Mangueira industrial de 2"
Acoplamentos Storz C=2"
Distância do ressalto: 66 mm
Ø int.: 52 mm
Espessura das paredes: 2,4 mm
Comprimento: 15 m
Pressão de trabalho: 10 bar
Pressão de ruptura: 30 bar
Termoestabilidade: 0 °C - 60 °C

N.º de pedido

0903061294

Joelho, 1" RF
1" RF x 1"RF / 1 1/4" RM

0903019379

Joelho, 1 1/4" RM
1 1/4" RM x 1 1/4" RM /
1" RF

0903053143

Joelho
1 1/2" RF / 1 1/2" RM

0903064838

Joelho
Joelho: 1 1/4" RM /
1 1/4" RM
Adaptador múltiplo:
1 1/4" RF, 1 1/4" boquilha,
1 1/4" RM, 1" boquilha

0903064846



0903064854
Joelho
Joelho: 1 1/2" RM /
1 1/2" RM
Adaptador múltiplo: 1 1/2"
RF, 1 1/2" boquilha,
1 1/4" boquilha, 1" RM

Vedações de substituição em borracha
N.º de pedido
Junta de borracha - acoplamento
Storz
 Junta de borracha de substituição
para o acoplamento Storz do jogo
de descarga para bombas
submersíveis para águas sujas
(mangueira de construção)
Dimensões: Ø 58 x 50 x 10 mm

0903061693
N.º de pedido

N.º de pedido

Boquilha
Boquilha

Boquilha
Boquilha
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Acoplamento Storz 1 1/2" RM
Para ligação de bombas
submersíveis para águas sujas a
mangueiras de descarga com
acoplamento C da Storz
C=2" x 1 1/2" RM

0903061375

Acoplamento Storz com tubo de
prolongamento
Ideal para PS 17000 SN
Inclui:
Acoplamento Storz, C=2" x 11/2" RF
Bocal para tubos, 11/2" RM x 11/2" RM
- 300 mm

0903019352



Adaptador múltiplo
 Para ligação de bombas de imersão ou bombas de água
domésticas a tubos de descarga, de aspiração ou de jardim

Adaptador múltiplo de 1"
1" RM x 1" boquilha x
3/4" RM x 3/4" boquilha

Acoplamento Storz

0903018410

Adaptador múltiplo, 1 1/4" 0903061677
1 1/4" RF x
1/2" boquilha x
1" RM x 1" boquilha
Bocal duplo, 1 1/4" RM
Adaptador múltiplo, 1 1/2" 0903061685
1 1/2" RM x 2" boquilha x
1 1/4" RM x
1/2" boquilha

ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DE ÁGUA
N.º de pedido

N.º de pedido

Hydromat HM 2
Para a conversão de uma bomba de jardim
em bomba de água doméstica
 Também adequada para bombas para furos
artesianos/
 Bombas de compressão submersíveis
 A protecção contra o funcionamento a seco consiste
numa desactivação automática do motor quando
se verifica falta de líquido a bombear. (tubo de
aspiração não vedado, secagem da reserva de água)
 O Hydromat liga a bomba automaticamente quando
a pressão de água descer e volta a desligá-la quando
a bomba alcançar a pressão máx.
 Uma membrana e uma mola eliminam o efeito
de retrocesso
 Com válvula de segurança para evitar saídas
de água em caso de danificação da membrana
Pressão de ligação: aprox. 1,5 bar
Tensão eléctrica: 230 V
Frequência: 50/60 Hz
Grau de protecção: IP 65
Amperagem máx.: 16(8) A-1,5 kW
Pressão de funcionamento máx.: 10 bar
Temperatura de funcionamento máx.: 0 °C até 65 °C
Ligação:
Ligação de pressão 1" RM
Ligação do aparelho 1" RM
Adaptador, 1" RF x 1" RM

0903063238

Interruptor de paragem para protecção contra
funcionamento a seco
 Protecção contra funcionamento a seco para
bombas de água domésticas, bombas de jardim,
bombas submersíveis e bombas de compressão
submersíveis
 Interruptor de nível tipo bóia com um comprimento
de cabo de 10 m
 Na aspiração de cisternas, lagos ou riachos,
o interruptor de nível tipo bóia liga e desliga
automaticamente as bombas em função
do nível de água
 Combinação de ficha/tomada

0903028521



Paragem hidráulica da protecção contra funcionamento 0903052597
a seco
 Como protecção contra funcionamento a seco
adicional para sistemas domésticos de abastecimento
de água
 Na falta de líquido a bombear ou descida da pressão
de água, a paragem hidráulica desliga automaticamente a bomba (tubo de aspiração com fuga, secagem
da reserva de água)
Pressão de desligamento: 0,8 bar (pressão de água mínima)
Pressão de funcionamento máx.: 6 bar
Termoestabilidade: 0 °C até 35 °C
Ligação:
Ligação de pressão 1" RF
Ligação do aparelho 1" RM

MÁQUINAS ESPECIAIS

Protecção contra o funcionamento em seco

SERRAS

TUPIAS E PLAINAS

OUTROS ACESSÓRIOS

N.º de pedido
Isola sem cânhamo nem massa
vedante
 Para uniões roscadas em metal
e plástico
Comprimento do rolo: 12 m
Largura: 12 mm
Espessura: 0,1 mm

0901026319

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

BOMBAS DE ÁGUA

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

JARDIM



ORDEM COM SISTEMA

Fita isoladora para roscas
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SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO
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SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO

COM PROVAS DADAS NAS TAREFAS
MAIS DURAS E EXIGENTES,
PREPARADOS PARA TUDO O QUE TEM
A VER COM AR COMPRIMIDO: SÃO
COMPRESSORES DE AR DA METABO.
Os nossos compressores são submetidos a milhares de horas de duros testes:
arranque a frio com temperaturas negativas, testes de fadiga com temperaturas
ambiente extremamente elevadas. Você exige potência; as nossas ferramentas
dão-lhe isso e muito mais: graças à sua superior qualidade, a nossa vasta gama
de aparelhos de ar comprimido foi concebida especialmente a pensar nos
trabalhos mais exigentes. Metabo. Work. Don’t play.
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SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO
SEM ELES VOCÊ PERDE O FÔLEGO.
Perfurar, pintar, cinzelar, encher pneus, mudar pneus,

sistema de ar comprimido completo: um compressor

serrar, lixar, etc., etc., etc. As tarefas das ferramentas

mais eficaz, ferramentas pneumáticas para todos os fins,

pneumáticas não têm fim. Por isso mesmo, tem de ser

componentes de manutenção e distribuição, além de

muito exigente quando chega a hora de escolher um

acessórios práticos – a Metabo tem. Não nos damos por

Compressores
A alma de qualquer sistema de ar comprimido
é o compressor. Um compressor é formado,
no essencial, por uma unidade compressora
e por um reservatório. A unidade compressora
comprime o ar aspirado e encaminha-o para
o reservatório, que funciona como depósito
de ar comprimido. Dependendo do tipo de
reservatório em questão, o ar é comprimido
com uma pressão de 8, 10 ou 15 bar Dispomos
de aparelhos portáteis e móveis, na versão
com e sem óleo.
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satisfeitos com uma vasta gama de produtos: os nossos

conseguirá

agrafar,

pulverizar,

aparafusar

e

produtos têm de estar entre os melhores. Isso passa

desaparafusar e muito mais, sempre com toda a calma

também pela interacção perfeita entre todos os

e descontracção.

TUPIAS E PLAINAS

SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO
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ORDEM COM SISTEMA
SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Distribuição de ar
comprimido
O ar comprimido é distribuído
de uma forma rápida, segura
e flexível a través de um
sistema de tubagens (cuja
configuração deverá levar em
linha de conta as
particularidades da oficina),
até chegar ao local de
utilização.

BOMBAS DE ÁGUA

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

JARDIM

Ferramentas pneumáticas
Com recurso a ferramentas
especializadas de alta
qualidade, você usa o ar
comprimido para os mais
diversos trabalhos.

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS

componentes, sem excepção. Só dessa forma você

SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO

Resumo de todos os compressores

Modelo

Potência de
aspiração

Capacidade

Caudal de ar
efectivo seg.
VDMA1)

Pressão
máx.

Potência do
motor

Tensão

Capacidade
do
reservatório

l/min

m3/h

l/min

m3/h

l/min

bar

kW

V

l

ClassicAir 255

240

13,2

140

6,6

120

8

1,5

230

24

Basic 240 (sem óleo)

220

13,2

110

6,6

100

8

1,1

230

24

Basic 260 (sem óleo)

235

14,1

135

8,1

125

8

1,5

230

24

Basic 265 (sem óleo)

235

14,1

135

8,1

125

8

1,5

230

50

Basic 270

250

15,0

150

9,0

140

8

1,5

230

50

Basic 300

290

17,4

165

9,9

150

10

1,85

230

50

Basic 330 Silent

320

19,2

220

13,2

180

10

2

230

90

Power 150 (sem óleo)

100

6,0

50

3,0

46

8

0,75

230

3

Power 260 (sem óleo)

235

14,1

125

7,5

110

8

1,5

230

4

Power 300

290

17,4

165

9,9

150

10

1,85

230

20

Power 380

320

19,2

220

13,2

180

10

2

230

20

Power 380 T

320

19,2

220

13,2

180

10

2

230
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Mega 350 W + D

290

17,4

195

11,7

165

10

2,2

230/400

50

Mega 450 W + D

330

19,8

220

13,2

190

10

2,2

230/400

50

Mega 500 W + D

380

22,8

280

16,8

240

10

2,8/2,9

230/400

60

Mega 600 D

480

28,8

370

22,2

330

10

3,8

400

90

Mega 700 D

600

36,0

500

30,0

440

10

4,6

400

90

Mega 715 D

500

30,0

430

25,8

360

15

4,2

400

90

1) medido a 80 % Pmáx
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z
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z

JARDIM

ClassicAir 255

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

fu

pa

Para estas aplicações

z especialmente apropriado
{ apropriado com restrições
– impróprio
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Qual o compressor certo para cada aplicação?
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SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO

COMPRESSORES
TAL COMO LUBRIFICADO, MAS SEM ÓLEO.
Nos compressores com o sistema de lubrificação

manifestamente cara e poluente. Estes segmentos dos

permanente isenta de manutenção (WPS), os pistons

pistons desempenham exactamente a mesma tarefa que

possuem segmentos high-tech fabricados em PTFE de

os segmentos de aço convencionais. Desse modo,

grau aeroespacial (teflon). Graças a eles, pode ser

pode-se abdicar da lubrificação convencional com óleo

dispensada a lubrificação da unidade compressora do

mineral, sem que isso afecte a vida útil do equipamento.

compressor com óleo, a solução tradicional, que é

21 DIAS COMO SE NADA FOSSE:
Os compressores com tecnologia WPS são submetidos
a um teste de funcionamento contínuo e intermitente,
durante 500 horas, o que corresponde a, mais ou menos,
21 dias completos, de 24 horas cada, para provarem que
são merecedores de ostentar o nome Metabo. Após esse
período, qualquer unidade compressora deverá ter sido
capaz de executar 85 milhões de compressões!
Conclusão desta bateria de testes de endurance: Nenhum
modelo sofreu danos na unidade compressora ou no
motor! Sem sombra de dúvida que a WPS é a tecnologia
de compressão do futuro.

VANTAGENS DA INOVADORA TECNOLOGIA WPS:
 Não é preciso mudar o óleo
 Menos peso



Melhor comportamento de

ou recolhê-lo para reciclagem,



Não é preciso despejar o óleo

nem tão pouco controlar



Isento de manutenção



Débito de ar 5 % superior

o nível de óleo.



Amigo do ambiente



Menor aquecimento e menor



Menos custos



Não ocorre carbonização



O ar comprimido gerado não
contém óleo e, por isso,

do óleo nas válvulas


arranque a frio

formação de condensação


Transporte mais seguro

30 % menos atrito

é mais limpo

SÃO ASSIM OS NOSSOS COMPRESSORES ISENTOS DE ÓLEO COM TECNOLOGIA WPS:

Basic 240
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Basic 260

Basic 265

Power 150

Power 260

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Compressor de pistão robusto e móvel - adequado para
utilização profissional em aplicações diversas
 Compressor do pistão sem óleo - com tecnologia WPS inovadora
 Para corrente alterna monofásica
 Redutor de pressão com manómetro para regulação da pressão
de serviço
 Protecção térmica do motor
 Interruptor de pressão com válvula de arranque
 Caldeira e chassi móvel revestidos a plástico
 Rodas grandes e maciças
 10 anos de garantia contra corrosão do reservatório
 Construído conforme as directivas CE
 Sem necessidade de aferição antes da colocação em
funcionamento


ClassicAir 255

Basic 240

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
O modelo inicial em qualidade de marca
para trabalhos simples
 Compressor de pistão lubrificado a óleo
 Para corrente alterna monofásica
 Redutor de pressão com 1 manómetro para
regulação da pressão de serviço
 Manómetro adicional para indicação da pressão
da caldeira
 1 engate rápido
 Pega de tracção
 Rodas grandes, estáveis
 Compressor lubrificado
 Sem necessidade de aferição antes da colocação
em funcionamento


TUPIAS E PLAINAS

COMPRESSORES

Basic 260

NOVO

Modelo
N.º de pedido

240 l/min
140 l/min
120 l/min

8 bar
1,5 kW
2.850 /min
24 l
87 dB(A)
550 x 310 x 590 mm
27 kg

ClassicAir 255
0230025500 PT

JARDIM

y
y
y

Características técnicas
comparáveis
Potência de aspiração
220 l/min
235 l/min
Débito
110 l/min
135 l/min
Débito efectivo (com pressão
100 l/min
125 l/min
de trabalho de 7,2 bar)
Pressão máx.
8 bar
8 bar
Consumo de potência nominal
1,1 kW
1,5 kW
Rotações máx.
2.850 /min
2.850 /min
Capacidade do reservatório
24 l
24 l
Nível de pressão acústica
85 dB(A)
87 dB(A)
(LpA)
Dimensões
600 x 260 x 660 mm 640 x 260 x 660 mm
Peso
21,5 kg
22 kg

Modelo
N.º de pedido

Basic 240
0230022224

PT

Basic 260
0230026203

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Vantagens especiais
1 acoplamento rápido
 Dois acoplamentos rápidos
de marca
 Manómetro adicional para
pressão do reservatório


Compressor
Basic 260

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Características técnicas
comparáveis
Potência de aspiração
Débito
Débito efectivo (com
pressão de trabalho de 7,2
bar)
Pressão máx.
Consumo de potência
nominal
Rotações máx.
Capacidade do
reservatório
Nível de pressão acústica
(LpA)
Dimensões
Peso

Compressor
Basic 240

BOMBAS DE ÁGUA

Compressor
ClassicAir 255

PT
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COMPRESSORES
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Compressor de pistão robusto e móvel - adequado
para utilização profissional em aplicações diversas
 Para corrente alterna monofásica
 Protecção térmica do motor
 Interruptor de pressão com válvula de arranque
 Caldeira e chassi móvel revestidos a plástico








Rodas grandes e maciças
10 anos de garantia contra corrosão do reservatório
Construído conforme as directivas CE
Manómetro adicional para a pressão da caldeira
Aparelho testado em conformidade com o regulamento
alemão de segurança no trabalho (ZUA)

... potente, mas silencioso

Basic 265

Basic 270

Basic 300

Compressor
Basic 265
Vantagens especiais
Compressor do pistão sem óleo com tecnologia inovadora WPS
 Redutor de pressão com
manómetro para regulação da
pressão de trabalho
 Redutor de pressão com copo e
filtro, bem como manómetro,
para melhor qualidade de ar
 1 acoplamento rápido
 Compressor de pistão lubrificado
 2 cilindros em V
 Segmentos do pistão em liga de
alta qualidade para suportar
cargas elevadas
 Motor de rotação lenta, praticamente sem ruídos nem vibrações
 Dois acoplamentos rápidos de marca
 Válvula de arranque adicional para
facilitar o arranque com tempo frio
 Rodas pneumáticas grandes
atrás e rodas pequenas à frente
com travão de imobilização
Características técnicas comparáveis
Potência de aspiração
Débito
Débito efectivo (com pressão de
trabalho de 7,2 bar)
Pressão máx.
Consumo de potência nominal
Rotações máx.
Capacidade do reservatório
Nível de pressão acústica (LpA)
Dimensões
Peso


Modelo
N.º de pedido
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Basic 330 Silent

Compressor
Basic 270

Compressor
Basic 300

Compressor
Basic 330 Silent

y

y

y
y

y

y

y

y

y

y
y
y
y

y
y

y

y
y
y

235 l/min
135 l/min
125 l/min

250 l/min
150 l/min
140 l/min

290 l/min
165 l/min
150 l/min

320 l/min
220 l/min
180 l/min

8 bar
1,5 kW
2.850 /min
50 l
88 dB(A)
950 x 260 x 660 mm
25 kg

8 bar
1,5 kW
2.850 /min
50 l
86 dB(A)
905 x 410 x 690 mm
35 kg

10 bar
1,85 kW
2.850 /min
50 l
89 dB(A)
845 x 330 x 720 mm
40 kg

10 bar
2 kW
1.450 /min
90 l
67 dB(A)
1.100 x 600 x 750 mm
65 kg

Basic 265
0230022216

Basic 270
0230027200

Basic 300
0230034206

Basic 330 Silent
0230033000 PT

PT

PT

PT

PREPARADOS PARA TRABALHAR SOB PRESSÃO.
Não nos poupamos a esforços quando o que está em

características que projectam os compressores da

causa é a qualidade dos nossos compressores.

Metabo para os lugares de topo da sua categoria.

O resultado são aparelhos que se caracterizam por uma

A isto podemos acrescentar também a ampla cobertura

elevada segurança de utilização, aos quais não falta

da garantia: 2 anos para todos os compressores

o "fôlego", mesmo que as tarefas sejam bastante

e 10 anos de garantia contra corrosão do reservatório.

exigentes. Instrumentos de fácil leitura, baixa emissão

E tudo isso sem grande pressão.

JARDIM

Acoplamentos rápidos de marca
Com uma saída de ar própria
para ar comprimido com óleo
e outra para ar comprimido
sem óleo.

MÁQUINAS ESPECIAIS

Pega de tracção retráctil
e ajustável em altura
com revestimento
em borracha

ORDEM COM SISTEMA

Unidade de preparação do ar
comprimido de alta qualidade
com redutor de pressão
com copo e filtro, além de
lubrificador por névoa de
óleo, montados de uma
forma praticamente sem
vibrações.

Valvulas e elementos
de comando
Visíveis e protegidos
por estrutura tubular

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Unidade compressora
silenciosa, de baixas rotações
com dois cilindros de ferro
fundido de alta qualidade

Prático tambor enrolador
do cabo

10 anos de garantia contra
corrosão do reservatório

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Facilidade de
movimentação
graças às suas rodas
grandes e indeformáveis

BOMBAS DE ÁGUA

Por ex. Power 380

SERRAS

de ruído e facilidade de transporte são algumas das

TUPIAS E PLAINAS

COMPRESSORES
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COMPRESSORES
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Compressor de pistão clássico e móvel para a utilização
profissional nos trabalhos de renovação de interiores
e nas obras
 Compressor de pistão sem óleo com tecnologia WPS inovadora
 Para corrente alterna monofásica
 Armações e elementos de comando protegidos e bem visíveis
no quadro tubular
 Dois manómetros para regulação da pressão de serviço
e da pressão da caldeira
 Redutor de pressão para regulação da pressão de serviço











Protecção térmica do motor
Engate rápido de marca
10 anos de garantia contra corrosão do reservatório
Construído conforme as directivas CE
Compressor de fácil montagem - ideal para agrafar e pregar,
bem como para verificar a pressão nas tubagens
Transportável na horizontal
Pega com borracha
Pés de aspiração antivibração

Power 150

Power 260

Compressor
Power 150
Vantagens especiais
Motor de rotação lenta, praticamente sem
ruídos nem vibrações



Características técnicas comparáveis
Potência de aspiração
Débito
Débito efectivo (com pressão de trabalho
de 7,2 bar)
Pressão máx.
Consumo de potência nominal
Rotações máx.
Capacidade do reservatório
Nível de pressão acústica (LpA)
Dimensões
Peso

Modelo
N.º de pedido
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Compressor
Power 260

y

100 l/min
50 l/min
46 l/min

235 l/min
125 l/min
110 l/min

8 bar
0,75 kW
1.450 /min
3l
74 dB(A)
465 x 310 x 465 mm
16 kg

8 bar
1,5 kW
2.850 /min
4l
87 dB(A)
600 x 310 x 405 mm
18 kg

Power 150
0230023204

Power 260
0230026211

PT

PT

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Compressor de pistão clássico e móvel para a utilização
profissional nos trabalhos de renovação de interiores
e nas obras
 Para corrente alterna monofásica
 Armações e elementos de comando protegidos
e bem visíveis no quadro tubular
 Dois manómetros para regulação da pressão de serviço
e da pressão da caldeira
 Protecção térmica do motor
 Interruptor de pressão com grande válvula de entrada
adicional para bom arranque em caso de tempo frio







Caldeira e chassi móvel revestidos a plástico
10 anos de garantia contra corrosão do reservatório
Construído conforme as directivas CE
Compressor de pistão lubrificado a óleo
Rodas grandes para movimentação segura

Power 300

Power 380

Compressor
Power 300

Modelo
N.º de pedido

Compressor
Power 380 T

JARDIM

y
y
y
y
y

y
y

y
y

y

y

y

y
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Características técnicas
comparáveis
Potência de aspiração
Débito
Débito efectivo (com pressão de
trabalho de 7,2 bar)
Pressão máx.
Consumo de potência nominal
Rotações máx.
Capacidade do reservatório
Nível de pressão acústica (LpA)
Dimensões
Peso

Compressor
Power 380

290 l/min
165 l/min
150 l/min

320 l/min
220 l/min
180 l/min

320 l/min
220 l/min
180 l/min

10 bar
1,85 kW
2.850 /min
20 l
88 dB(A)
530 x 470 x 840 mm
33,5 kg

10 bar
2 kW
1.450 /min
20 l
81 dB(A)
530 x 470 x 840 mm
42 kg

10 bar
2 kW
1.450 /min
22 l
81 dB(A)
800 x 600 x 525 mm
52 kg

Power 300
0230045240

Power 380
0230038201

Power 380 T
0230038210

PT

PT

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Vantagens especiais
Redutor de pressão para
regulação da pressão de trabalho
 Redutor de pressão com copo e
filtro para melhor qualidade de ar
 Acoplamento rápido de marca
 2 cilindros em V
 Motor de rotação lenta, praticamente sem ruídos nem vibrações
 transportável na horizontal
 Pega de tracção retráctil com
revestimento em borracha
 Unidade de preparação do ar
comprimido, incluindo redutor
de pressão com copo e filtro,
além de lubrificador de ar
comprimido
 Dois acoplamentos rápidos
de marca
 Superfície grande para pousar
a ferramenta



Power 380 T

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS



TUPIAS E PLAINAS
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PT
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COMPRESSORES
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Compressor de correia trapezoidal robusto e móvel - aparelho
comprovado para a utilização potente e profissional
 Excelente qualidade, silencioso e de longa duração
 Compressor de 2 cilindros com grade de protecção resistente
da correia
 Dois manómetros para regulação da pressão de serviço
e da pressão da caldeira
 Redutor de pressão para regulação da pressão de serviço
 Protecção térmica do motor
 Dois engates rápidos de marca


Mega 350 W

Vantagens especiais
Para corrente alterna monofásica
 versão trifásica com ficha CEE de
400 V com inversor de fases
 Redutor de pressão com filtro
fino contra condensados e óleo
 Pós-refrigeração para
condensados
Características técnicas
comparáveis
Potência de aspiração
Débito
Débito efectivo (com pressão
de trabalho de 7,2 bar)
Pressão máx.
Consumo de potência nominal
Rotações máx.
Capacidade do reservatório
Nível de pressão acústica (LpA)
Dimensões
Peso

Modelo
N.º de pedido
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Interruptor de pressão com válvula de entrada para
bom arranque em caso de tempo frio
Caldeira, chassi móvel e punho revestidos a plástico
Rodas grandes para maior facilidade de transporte
Pega de tracção com borracha
Duas rodas à frente com travão de imobilização
Construído conforme as directivas CE
10 anos de garantia contra corrosão do reservatório
Aparelho testado em conformidade com o regulamento
alemão de segurança no trabalho (ZUA)

Mega 350 D

Compressor
Mega 350 W





Mega 450 W

Compressor
Mega 350 D

Mega 450 D

Compressor
Mega 450 W

y

Compressor
Mega 450 D

y
y

y
y

y

y

y

290 l/min
195 l/min
165 l/min

290 l/min
195 l/min
165 l/min

330 l/min
220 l/min
190 l/min

330 l/min
220 l/min
190 l/min

10 bar
2,2 kW
1.300 /min
50 l
78 dB(A)
880 x 490 x 780 mm
52 kg

10 bar
2,2 kW
1.300 /min
50 l
78 dB(A)
880 x 490 x 780 mm
52 kg

10 bar
2,2 kW
1.500 /min
50 l
79 dB(A)
880 x 490 x 780 mm
58 kg

10 bar
2,2 kW
1.500 /min
50 l
79 dB(A)
880 x 490 x 780 mm
59 kg

Mega 350 W
0230035040

Mega 350 D
0230035059

Mega 450 W
0230045038

Mega 450 D
0230045046

PT

PT

PT

PT











ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS



Duas rodas à frente com travão de imobilização
Construído conforme as directivas CE
10 anos de garantia contra corrosão do reservatório
Painel de instrumentos com manómetros de boa leitura para
a pressão da caldeira e a pressão de serviço
Enrolamento do cabo no punho de transporte
Caldeira com revestimento interior de protecção contra ferrugem
Redutor de pressão com filtro fino contra condensação e óleo
Refrigerador posterior para reduzir a formação da água de
condensação
Tambor de mangueira com mangueira reforçada a tecido de 10 m
Aparelho testado em conformidade com o regulamento alemão
de segurança no trabalho (ZUA)

SERRAS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Compressor de correia trapezoidal robusto e móvel - aparelho
comprovado para a utilização potente e profissional
 Excelente qualidade, silencioso e de longa duração
 Compressor de 2 cilindros com grade de protecção resistente
da correia
 Dois manómetros para regulação da pressão de serviço
e da pressão da caldeira
 Protecção térmica do motor
 Dois engates rápidos de marca
 Interruptor de pressão com válvula de entrada para bom
arranque em caso de tempo frio
 Caldeira, chassi móvel e pega de marcha revestidos a plástico
 Rodas grandes para maior facilidade de transporte


TUPIAS E PLAINAS

COMPRESSORES

Mega 500 D

Modelo
N.º de pedido

y

y

380 l/min
280 l/min
240 l/min

380 l/min
280 l/min
240 l/min

480 l/min
370 l/min
330 l/min

10 bar
2,8 kW
1.150 /min
60 l
84 dB(A)
1.100 x 460 x 810 mm
83 kg

10 bar
2,9 kW
1.150 /min
60 l
84 dB(A)
1.100 x 460 x 810 mm
88 kg

10 bar
3,8 kW
1.275 /min
90 l
85 dB(A)
1.230 x 555 x 910 mm
103 kg

Mega 500 W
0010050081

Mega 500 D
0010056004

Mega 600 D
0010060338

y

PT

PT

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Características técnicas
comparáveis
Potência de aspiração
Débito
Débito efectivo (com pressão
de trabalho de 7,2 bar)
Pressão máx.
Consumo de potência nominal
Rotações máx.
Capacidade do reservatório
Nível de pressão acústica (LpA)
Dimensões
Peso

Compressor
Mega 600 D

BOMBAS DE ÁGUA

Vantagens especiais
Para corrente alterna monofásica
 versão trifásica com ficha CEE
de 400 V com inversor de fases


Compressor
Mega 500 D

JARDIM

Compressor
Mega 500 W

Mega 600 D

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Mega 500 W

PT
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COMPRESSORES
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Compressor de correia trapezoidal robusto e móvel - aparelho
comprovado para a utilização potente e profissional
 Versão trifásica com ficha CEE de 400 V e inversor de fases
 Excelente qualidade, silencioso e de longa duração
 Compressor de 2 cilindros com grade de protecção resistente
da correia
 Dois manómetros para regulação da pressão de serviço
e da pressão da caldeira
 Protecção térmica do motor
 Dois engates rápidos de marca
 Interruptor de pressão com válvula de entrada para bom
arranque em caso de tempo frio
 Caldeira, chassi móvel e punho de transporte revestidos
a plástico












Rodas grandes para maior facilidade de transporte
Duas rodas à frente com travão de imobilização
Construído conforme as directivas CE
10 anos de garantia contra corrosão do reservatório
Painel de instrumentos com manómetros de boa leitura
para a pressão da caldeira e a pressão de serviço
Enrolamento do cabo no punho de transporte
Caldeira com revestimento interior de protecção contra
ferrugem
Redutor de pressão com filtro fino contra condensação e óleo
Tambor de mangueira com mangueira reforçada a tecido
de 10 m

Mega 700 D

Mega 715 D

Compressor
Mega 700 D
Vantagens especiais
Redutor de pressão com filtro fino
e lubrificador por névoa de óleo
 Lubrificador por névoa de óleo robusto
em latão
 Aparelho testado em conformidade com
o regulamento alemão de segurança no
trabalho (ZUA)


Características técnicas comparáveis
Potência de aspiração
Débito
Débito efectivo (com pressão de trabalho
de 7,2 bar)
Pressão máx.
Consumo de potência nominal
Rotações máx.
Capacidade do reservatório
Nível de pressão acústica (LpA)

Modelo
N.º de pedido
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Compressor
Mega 715 D

y
y
y

600 l/min
500 l/min
440 l/min

500 l/min
430 l/min
360 l/min

10 bar
4,6 kW
1.250 /min
90 l
91 dB(A)

15 bar
4,2 kW
1.000 /min
90 l
87 dB(A)

Mega 700 D
0010070058

PT

Mega 715 D
0010071500

PT

COMPRESSORES/PREPARAÇÃO DO AR COMPRIMIDO










0901063834

1/2"

14

Com adaptador 0901063826
de ligação para
3/8" e 1/4"

Filtro
F-180 1/4"
Filtro
F-200 1/2"

Unidade de prepara- 1/4"
ção do ar comprimido RFL-180 1/4"
Unidade de prepara- 1/2"
ção do ar comprimido RFL-200 1/2"
Unidade de prepara- 1"
ção do ar comprimido RFL-300 1"

Pressão de
admissão
máx. em
bar

N.º de
pedido

12

0901063869

14

Com adaptador 0901063850
de ligação para
3/8" e 1/4"
Com adaptador 0901063842
de ligação para
3/4" e 1/2"

16

Fixação à parede. Montagem possível
no painel de comando e tubos

Rosca de
ligação

Pressão de
admissão
máx. em
bar

N.º de
pedido

1/4"

12

0901063818

1/2"

14

Com adaptador 0901063800
de ligação para
3/8" e 1/4"

Composta por regulador do filtro RF e
lubrificador L
Fixação na parede, montagem possível
no quadro de comando e tubos
Rosca
de
ligação

Lubrificador


Fixação à parede. Montagem possível
no painel de comando e tubos

Lubrificador
L-180 1/4"
Lubrificador
L-200 1/2"

Rosca de
ligação

Pressão de
admissão
máx. em
bar

N.º de
pedido

1/4"

12

0901063796

1/2"

14

Com adaptador 0901063788
de ligação para
3/8" e 1/4"

Regulador do filtro


Fixação à parede. Montagem possível
no painel de comando e tubos

Lubrificador

N.º de pedido
Lubrificador R 1/4" RF
Lubrificador R 3/8" RF
Pressão de
admissão
máx. em
bar

N.º de
pedido

Regulador do filtro 1/4"
RF-180 1/4"
Regulador do filtro 1/2"
RF-200 1/2"

12

0901063877

Regulador do filtro 1"
RF-300 1"

16

Rosca
de
ligação

14

Com adaptador 0901063885
de ligação para
3/8" e 1/4"
Com adaptador 0901063893
de ligação para
3/4" e 1/2"

SERRAS

12

JARDIM



1/4"



0901062994

Unidades de manutenção

N.º de
pedido

Filtro

N.º de pedido
Potência máx. do compressor: 5000 l/min
Consumo de potência nominal 7 W
Pressão de trabalho: 0,8 - 17,2 bar
Peso: 1 kg

Pressão de
admissão
máx. em
bar

MÁQUINAS ESPECIAIS



Regulador
R-180 1/4"
Regulador
R-200 1/2"

Rosca de
ligação

ORDEM COM SISTEMA



Fixação à parede. Montagem possível no
painel de comando e tubos

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA





0901054584
0901054592

BOMBAS DE ÁGUA



Reconhece condensação e escoa-a
apropriadamente; sem perda de ar
desnecessária
A técnica de comando mais avançada
garante o funcionamento mesmo com
grandes quantidades de condensação
Construção compacta e variável; altura
da entrada apenas 100 mm
O bocal de entrada de 1/2" pode ser
montado na horizontal, bem como na
vertical
Compatibilidade de tensão entre 24 e
230 Volt. Capacidade máxima do
compressor de 5000 l/min. Conexão
de ar de 13 mm.
Montagem rápida e sem problemas
mesmo com pouco espaço livre até
ao solo
Os sensores sem peças móveis garantem
um funcionamento seguro sem colagem
ou sujidade
Indicador luminoso de serviço
Saída de 1/4" com porca de capa e bucha
para mangueira de 9 mm

Peças de fixação
 Peça de fixação para aparelhos de manutenção
N.º de pedido
Jogo de ligação
Jogo de ligação JL-200 1/2"
Com adaptador de ligação para 1/4" e 3/8"

0901063907
0901063915
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TUPIAS E PLAINAS

Regulador

Separador de condensação EL-BE Mat 401

DISTRIBUIÇÃO DO AR COMPRIMIDO
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Instalação simples e rápida
 Montável sem ferramentas, sem material de vedação
adicional
 Boa combinação com tubos de metal, cobre e alumínio
 Para ar comprimido e líquidos incl. água, contudo não
adequado para água potável
 Anticorrosivo e isento de manutenção

DISTRIBUIÇÃO SISTEMATIZADA.
Construa

um

sistema

de

distribuição

de

ar

comprimido à sua medida e coloque pontos de
tomada de ar comprimido exactamente onde quer!
Os tubos em poliamida são leves, resistentes à
corrosão, isentos de manutenção e, graças à sua
flexibilidade e aos conectores de encaixe fáceis de
desmontar, extremamente maleáveis. Assim, poupa
tempo e dinheiro.
Unidade de manutenção













Regulador

Regulador do filtro











N.º de pedido

Distribuidor
Junta para parafuso
de fecho de 1/2"

N.º de pedido
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Caixa distribuidora de ar
(sem parafuso de fecho)
LVD 2 x 3/4" RF e 3 x 1/2" RF
Rosca de latão

0901059691

Parafuso de fecho de 1/2" para caixa
distribuidora de ar LVD
galvanizado

6109079322

7632093459

Ligações
Diâmetro em
mm

Rosca de ligação

Material

N.º de
pedido

15
22
28

1/2"
3/4"
3/4"

Plástico
Plástico
Latão

7876193951
7876193943
7876691625

DISTRIBUIÇÃO DO AR COMPRIMIDO



N.º de pedido
Placa de parede PP de 1/2" (15 mm)
Plástico

Torneiras de fecho do ar

7876691668

Conector de encaixe angular

Diâmetro em
mm

Material

N.º de
pedido

15
22
28

Plástico
Plástico
Plástico

7876194060
7876194079
7876691976

Conector recto

Diâmetro em
mm

Rosca de ligação

N.º de
pedido

15
18
22

1/2"
1/2"
3/4"

0901059489
0901059497
0901059500

Diâmetro em
mm

Material

N.º de
pedido

15
22

Plástico
Plástico

7876194109
7876194117

Anéis de protecção


Mangueiras de ar comprimido
Diâmetro em
mm

Material

15
22
28

Plástico
Plástico
Plástico

N.º de
pedido
7876194125
7876194133
7876691633

Ø ext. Ø int.
mm
mm

Comprimento
em m

Material

Versão

N.º de
pedido

15
22
28
15

12
18
23
12

3
3
3
25

Plástico
Plástico
Plástico
Plástico

0901057982
0901057990
0901059675
7851194171

22

18

25

Plástico

Rígida
Rígida
Rígida
Flexível (mercadoria de rolo)
Flexível (mercadoria de rolo)

Redutores

Redução de Ø
mm

para Ø
mm

Material

N.º de
pedido

22
28

15
22

Plástico
Plástico

7876194036
7876691641

7851194180

Braçadeiras para tubo


Bocal do tubo


Diâmetro em
mm

Rosca de ligação

Material

N.º de
pedido

15
22
22

1/2"
1/2"
3/4"

Plástico
Plástico
Plástico

7876193978
7876193986
7876193994

SERRAS



MÁQUINAS ESPECIAIS

7876194010
7876194028
7876615287
7876691650

ORDEM COM SISTEMA

15
Plástico
22
Plástico
22
Plástico
y
28
Plástico
Separador de água para conector em T
28
Plástico

N.º de
pedido

JARDIM

Material

Diâmetro em
mm

Material

N.º de
pedido

15
22
28

Plástico
Plástico
Plástico

7876693610
7876693628
7876693636

Tesoura para tubo
N.º de pedido
Tesoura para tubo RS 28
Diâmetro máx.: 28 mm

9109691680

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Com separador
de água

BOMBAS DE ÁGUA

Diâmetro em
mm

7876194001

TUPIAS E PLAINAS

Distribuidor

Conector em T

Bujão de oclusão

Diâmetro em
mm

Material

15
22

Plástico
Plástico

N.º de
pedido
7876194087
7876194095

Diâmetro máx. em
mm

Material

N.º de
pedido

15
22

Plástico
Plástico

9109194201
9109194210
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Ajudas de desacoplamento

FERRAMENTAS DE AR COMPRIMIDO
A PRESSÃO FAZ-LHES BEM
Por detrás do ar comprimido esconde-se um manancial

que os nossos produtos têm múltiplas aplicações no

de energia. No entanto, só conseguirá tirar partido dessa

sector profissional. Como não podia deixar de ser, o

energia se trabalhar com ferramentas sólidas... e usar as

leque de acessórios é muito vasto. Graças à tecnologia

ferramentas pneumáticas da Metabo. Afinal de contas,

de ar comprimido da Metabo, qualquer tarefa pode ser

elas têm já milhões de provas dadas no mundo inteiro.

encarada com toda a energia, independentemente da

Desde a pistola para pregos, passando pela aparafusadora

sua dimensão.

de roquete, até à lixadeira de disco orbital: há 25 anos

Por ex. MHS 5050

Bucha de aperto rápido
para uma mudança fácil
e rápida dos escopros.

Mecanismo de
redução de
contragolpes
para prevenir
vibrações intensas
e proteger as
articulações do
utilizador.

Batente de êmbolo longo
para uma elevada transmissão
da força e um trabalho eficiente.

Punho ergonómico em borracha
para um elevado conforto
de utilização e condução segura,
isola do frio e é antiderrapante

Saída de ar
por baixo, direccionando-o para
longe da peça e do utilizador.

Articulação giratória
para impedir a mangueira de ar
comprimido de ficar torcida.

Arrancar azulejos ou reboco exterior
Na obra, o martelo de demolição
MHS 5050 sente-se verdadeiramente
em casa.
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Pronto a usar de imediato
Equipamento completo acondicionado
numa prática mala em plástico. Inclui
bucha de aperto rápido, ponteiro de
encaixe, 3 escopros e óculos de protecção.

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Para trabalhar com pregos
 Pega ergonómica em borracha para trabalhar de forma
confortável e menos cansativo
 Utilização fácil, peso reduzido
 Adequada para todos os pregos correntes
 Para a fixação de rodapés, frisos em vidro e ornamentos
 Com regulação da profundidade de cravar
 Com protecção de contacto
 Com sapata de protecção para evitar marcas na peça
de trabalho

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para trabalhar com agrafos
 Para trabalhar com pregos
 Pega ergonómica em borracha para trabalhar de forma
confortável e menos cansativo
 Utilização fácil, peso reduzido
 Adequada para todos os tamanhos de agrafos correntes
 Adequada para todos os pregos correntes
 Para trabalhos de renovação de interiores, p.ex. para a fixação
de revestimentos de parede e tecto ou para a fixação de frisos
 Mudança entre agrafos e pregos sem alterações
 Com regulação da profundidade de cravar
 Com protecção de contacto



ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS



TUPIAS E PLAINAS

PISTOLAS PARA PREGOS/AGRAFADORAS

Pistola combinada pistola combinada
Kombi 32
Kombi 40/50

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

Características técnicas
comparáveis
Modelo de prego
Comprimento dos pregos
Consumo de ar por impacto
Peso

SKN
10 - 32 mm
90 + ES
13 - 32 mm
0,52 l
1 kg

SKN
15 - 50 mm
90 + ES
15 - 40 mm
0,66 l
1,1 kg

1000 pregos
SKN (30 mm),
1000 agrafos
90/25, mala em
plástico

Mala em plástico

Kombi 32
0901054711

Kombi 40/50
0901054720

PT

Equipamento standard

SKN
15 - 50 mm
0,66 l
0,92 kg
Mala em plástico

BOMBAS DE ÁGUA

Características técnicas
comparáveis
Modelo de prego
Comprimento dos pregos
Tipo de agrafo
Comprimento dos agrafos
Consumo de ar por impacto
Peso

Pistola para pregos
SKN 50

JARDIM

SKN 50

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Kombi 40/50

PT

Modelo
N.º de pedido

SKN 50
0901054738

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Kombi 32

PT
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PISTOLAS PARA PREGOS/AGRAFADORAS
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para trabalhar com agrafos
 Pega ergonómica em borracha para trabalhar de forma
confortável e menos cansativo
 Utilização fácil, peso reduzido
 Adequada para todos os tamanhos de agrafos correntes

ACESSÓRIOS PARA PISTOLAS COMBINADAS,
PISTOLAS PARA PREGOS, AGRAFADORAS



Pregos (galvanizados)

Unidades
Adequado para
Comprimento total por
embalagem
em mm

KG 80/16

KG 90/25

KG 90/40

Agrafadora
KG 80/16
Vantagens especiais
 Para a fixação de
tábuas com ranhuras
e linguetas, placas de
aglomerado, etc.
 Para trabalhos de
renovação de interiores,
por ex. para a fixação
de revestimentos de
paredes e tectos
 Com regulação da
profundidade de
penetração
 Com protecção de
contacto
 Com sapata de protecção evita marcas
na peça de trabalho
 Para fixação de
filmes plásticos,
tecidos, materiais
isolantes

Agrafadora
KG 90/25

SKN 20 NK 20

1.000

SKN 25 NK 25

1.000

SKN 30 NK 30

1.000

SKN 35 NK 35

1.000

SKN 40 NK 40

1.000

SKN 45 NK 45

1.000

SKN 50 NK 50

1.000

Kombi 32,
Kombi 40/50
Kombi 32,
Kombi 40/50,
SKN 50
Kombi 32,
Kombi 40/50,
SKN 50
Kombi 32,
Kombi 40/50,
SKN 50
Kombi 40/50,
SKN 50
Kombi 40/50,
SKN 50
Kombi 40/50,
SKN 50
Kombi 40/50,
SKN 50

Unidades
Adequado para
Comprimento total por
embalagem
em mm

Agrafadora
KG 90/40

0901053715
0901053723

0901053731

0901053740

0901053758
0901053766
0901053774
0901053782

N.º de
pedido

Largura 5,8 mm
y

y

y

y

y

90/15 CNK

15

2.000

90/20 CNK

20

2.000

90/25 CNK

25

2.000

90/30 CNK

30

2.000

90/35 CNK

35

2.000

90/40 CNK

40

2.000

y

y

80
4 - 16 mm
0,34 l

90 + ES
13 - 25 mm
0,52 l

90
13 - 40 mm
0,66 l

0,78 kg

0,72 kg

0,93 kg

Equipamento
standard

Mala em
plástico

Agrafos,
25 mm, mala
em plástico

Mala em
plástico

244 |

1.000

Agrafos (resinados, galvanizados)

Características
técnicas comparáveis
Tipo de agrafo
Comprimento dos agrafos
Consumo de ar por
impacto
Peso

Modelo
N.º de pedido

SKN 16 NK 16

N.º de
pedido

Kombi 32,
Kombi 40/50,
KG 90/25,
KG 90/40
Kombi 32,
Kombi 40/50,
KG 90/25,
KG 90/40
Kombi 32,
Kombi 40/50,
KG 90/25,
KG 90/40
Kombi 32,
Kombi 40/50,
KG 90/40
Kombi 40/50,
KG 90/40
Kombi 40/50,
KG 90/40

0901053790

KG 80/16
KG 80/16
KG 80/16
KG 80/16
KG 80/16
KG 80/16

0901053855
0901053863
0901053871
0901053880
0901053898
0901053901

0901053804

0901053812

0901053820

0901053839
0901053847

Largura 12,8 mm

KG 80/16
KG 90/25
0901054681 PT 0901054690

PT

KG 90/40
0901054703

80/06 CNK
80/08 CNK
80/10 CNK
80/12 CNK
80/14 CNK
80/16 CNK
PT

6
8
10
12
14
16

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Construção robusta e compacta
 Rotação reversível direita / esquerda
 Aparafusadora de percussão robusta com mecanismo de
percussão por martelo duradouro
 Para aparafusar as porcas das roda do veículo durante
a montagem e reparação

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Construção robusta e compacta
 Rotação reversível direita / esquerda
 Binário de aperto ajustável em dois níveis
 Punho ergonómico em borracha para trabalhar
de forma confortável e menos cansativo
 Expulsão do ar pelo punho
 Mecanismo de percussão por martelo duradouro
 Para aparafusar as porcas das roda do veículo durante
a montagem e reparação

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS



TUPIAS E PLAINAS

APARAFUSADORAS DE PERCUSSÃO

Aparafusadora de percussão
1/2" SR 1500 Set

Aparafusadora de percussão
1/2" SR 120 Set
Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Encaixe
Binário de aperto/desaperto
Peso

Ponteiro de encaixe, 10 chaves
de caixa (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19,
22, 24, 27 mm), extensão, mala
em plástico

Equipamento standard

6,3 bar
360 l/min
1/2"
360 Nm
2 kg
Ponteiro de encaixe,
10 chaves de caixa
(10, 11, 13, 14, 17, 19,
21, 22, 24, 27 mm),
extensão, lubrificador,
bisnaga de óleo,
mala em plástico

Modelo
N.º de pedido

1/2" SR 120 Set
0901006750 PT

Modelo
N.º de pedido

1/2" SR 1500 Set
0901059721 PT
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BOMBAS DE ÁGUA

Equipamento standard

6 bar
320 l/min
1/2"
320 Nm
2,2 kg

Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Encaixe
Binário de aperto/desaperto
Peso

JARDIM

1/2" SR 1500 Set

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

1/2" SR 120 Set

APARAFUSADORAS DE PERCUSSÃO
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Aparafusadora de percussão de elevado rendimento
para a mudança de pneus, reparação e montagem
 Elevada rotação e binário forte
 Construção robusta e compacta
 Rotação reversível direita / esquerda
 Punho ergonómico em borracha para trabalhar
de forma confortável e menos cansativo
 Expulsão do ar pelo punho


3/8" SR 1250 K

1/2" SR 2700

Aparafusadora de
percussão 3/8" SR 1250 K
Vantagens especiais
Aparafusadora de percussão
robusta com mecanismo de
percussão por martelo duplo
duradouro, para o estabelecimento de um binário fiável e
contínuo em todos os trabalhos
de montagem rápidos no serviço
de pneus, oficina e indústria.
 Aparafusadora de percussão com
baixo nível de ruído e de vibrações,
com mecanismo de percussão por
pinos para trabalhar de forma
confortável na indústria ligeira, artes
e ofícios e ramo automóvel
 Binário de aperto ajustável em
dois níveis
 Corpo em plástico antichoque
(composite body): construção
compacta e peso reduzido
 Binário de aperto ajustável em
três níveis

1/2" SR 2850 K

Aparafusadora de
Aparafusadora de
Aparafusadora de
percussão 1/2" SR 2700 percussão 1/2" SR 2 850 K percussão 1/2" SR 2900

y



Características técnicas comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Encaixe
Binário de aperto/desaperto
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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y

1/2" SR 2900

y

y

y

y

y

y

y

y

6,2 bar
300 l/min
3/8"
250 Nm
1,08 kg

6,2 bar
400 l/min
1/2"
677 Nm
2,5 kg

6,2 bar
400 l/min
1/2"
690 Nm
1,94 kg

6,2 bar
400 l/min
1/2"
740 Nm
2,5 kg

Ponteiro de encaixe,
lubrificador, bisnaga de
óleo, mala em plástico

Ponteiro de encaixe,
lubrificador, bisnaga de
óleo, mala em plástico

Ponteiro de encaixe,
lubrificador, bisnaga de
óleo, mala em plástico

Ponteiro de encaixe,
lubrificador, bisnaga de
óleo, mala em plástico

3/8" SR 1250 K
0901063184 PT

1/2" SR 2700
0901059730 PT

1/2" SR 2850 K
0901063176 PT

1/2" SR 2900
0901059748 PT

1" SR 4500

1" SR 4900 L

Aparafusadora de
Aparafusadora de
percussão 3/4" SR 3500 percussão 1" SR 4500

Modelo
N.º de pedido

6,3 bar
600 l/min
3/4"
1.490 Nm
5,7 kg

6,3 bar
600 l/min
1"
1.490 Nm
5,8 kg

Ponteiro de
encaixe,
lubrificador,
bisnaga de óleo,
mala em plástico

Ponteiro de
encaixe,
lubrificador,
bisnaga de óleo,
mala em plástico

3/4" SR 3500
0901059756 PT

1" SR 4500
0901059764

6,2 bar
630 l/min
1"
2.200 Nm
10,6 kg

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Equipamento standard

Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Encaixe
Binário de aperto/desaperto
Peso

BOMBAS DE ÁGUA

Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Encaixe
Binário de aperto/desaperto
Peso

Aparafusadora de
percussão 1" SR 4900 L

JARDIM

3/4" SR 3500

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS



SERRAS

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Aparafusadora de percussão robusta e potente para
trabalhos muito pesados em casas de pneus
 Ideal para garagens de autocarros, empresas
transportadoras, agricultura e indústria
 Veio de accionamento prolongado (150 mm de
comprimento) para trabalhos de aparafusar em jantes
com base profunda
 Sentido de rotação reversível direita/esquerda através
de botão comutador
 Binário de aperto ajustável em três níveis
 Punho adicional para melhor controlo do trabalho
e utilização
 Protecção em borracha que envolve a caixa do mecanismo
de percussão para um posicionamento seguro
 Mecanismo de percussão por martelo duplo duradouro

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Aparafusadora de percussão de elevado rendimento
para a mudança de pneus, reparação e montagem
 Elevada rotação e binário forte
 Construção robusta e compacta
 Rotação reversível direita / esquerda
 Aparafusadora de percussão robusta com mecanismo de
percussão duplo por martelo para obtenção de um binário
contínuo em todos os trabalhos de montagem quer em oficinas,
casas de pneus ou na indústria
 Punho ergonómico em borracha para trabalhar de forma
confortável e menos cansativa
 Expulsão do ar pelo punho
 Binário de aperto ajustável em três níveis

TUPIAS E PLAINAS

APARAFUSADORAS DE PERCUSSÃO

PT

N.º de pedido
0901010021
Jogo de pontas de aparafusar de 1/2"
(11 peças)
Constituído por 11 pontas de aparafusar
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)
Jogo de pontas de aparafusar de 3/4" (8 peças) 0901014647
Constituído por 8 pontas de aparafusar
(21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm)

Modelo
N.º de pedido

1" SR 4900 L
0901063761 PT
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Conjuntos de pontas de aparafusar

APARAFUSADORA/APARAFUSADORA DE ROQUETE
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Em forma de pistola
 Rotação reversível direita/esquerda com comutação rápida

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Construção compacta
 Para todos os trabalhos de aparafusar: p.ex. reparações
em veículos, construção metálica, etc.
 Rotação reversível direita/esquerda



DS 1610

1/2" RS 220 Set

Aparafusadora
DS 1610
Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Encaixe quadrado
Rotações
Binário
Peso

Aparafusadora de roquete de
1/2" RS 220 Set
Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Encaixe quadrado
Rotações
Binário de aperto/
desaperto
Peso

6 bar
200 l/min
1/4"
1.800 /min
10 Nm
0,9 kg

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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DS 1610
0901012440

PT

Modelo
N.º de pedido

6,2 bar
310 l/min
1/2"
110 /min
40 Nm
1,2 kg
Ponteiro de encaixe de 1/4",
3 pontas de aparafusar (bits),
extensão de 75 mm (para pontas
de aparafusar (bits) ou para
chaves de caixa), junta cardan,
7 chaves de caixa (9, 10, 11, 13,
14, 17, 19 mm), mala em plástico

1/2" RS 220 Set
0901006717 PT

APARAFUSADORAS DE ROQUETE

N.º de pedido
0901010021

1/4" RS 1100

1/2" RS 320

Aparafusadora de roquete de
1/4" RS 1100

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

y
JARDIM

y

Aparafusadora de roquete de
1/2" RS 4000

y

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

y

y

y

y
y

y
y

y

6,3 bar
390 l/min
1/4"
270 /min
34 Nm
0,53 kg

6,2 bar
240 l/min
1/2"
170 /min
70 Nm
1,2 kg

6,2 bar
490 l/min
1/2"
160 /min
95 Nm
1,2 kg

Bisnaga de óleo, ponteiro
de encaixe de 1/4"

1/4" RS 1100
0901063265

PT

BOMBAS DE ÁGUA

Características técnicas comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Encaixe quadrado
Rotações
Binário de aperto/desaperto
Peso

Aparafusadora de roquete de
1/2" RS 320

Bisnaga de óleo, ponteiro
de encaixe de 1/4"

1/2" RS 320
0901054541

PT

1/2" RS 4000
0901063273 PT
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Vantagens especiais
Para todos os tipos de trabalhos de
aparafusar: por ex. reparações auto,
construção metálica, etc.
 cabeça de roquete revestida a borracha
para trabalhos sem riscos
 Corpo em plástico ergonómico: isola
do frio, antiderrapante e praticamente
sem vibrações para trabalhar de forma
confortável
 Corpo ergonómico e com aplicações
de borracha: isola do frio, antiderrapante
e praticamente sem vibrações para
trabalhar de forma confortável
 Saída de ar silenciosa para trabalhar
com pouco ruído.
 Saída de ar rotativa na parte lateral
da carcaça
 O ar é evacuado por trás, direccionando-o
para longe da peça e do utilizador
 Engrenagem planetária potente e
duradoura (Planetary Gear)


1/2" RS 4000

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS

Jogo de pontas de aparafusar de 1/2"
(11 peças)
Constituído por 11 pontas de
aparafusar
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21,
22, 24 mm)

TUPIAS E PLAINAS

Conjuntos de pontas de aparafusar
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Especialmente adequada para todas as aplicações
na área automóvel
 Construção estreita para trabalhar com facilidade
em locais de difícil acesso
 Regulação simples do sentido de rotação na cabeça
do roquete
 Construção compacta

BERBEQUINS
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Rotação à direita
 Aparelho muito prático para um trabalho
menos cansativo

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
O ar de saída é expulso através do punho
 Com bucha de aperto rápido 3/8"
 Rotação reversível direita/esquerda com
comutação rápida


BM 310

BM 500

Berbequim
BM 310
Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Rotações
Amplitude de aperto da bucha
Peso

Modelo
N.º de pedido
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Berbequim
BM 500
Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Rotações
Amplitude de aperto da bucha
Peso

6 bar
440 l/min
2.500 /min
2 - 10 mm
0,9 kg

BM 310
0901006725

PT

Modelo
N.º de pedido

6,2 bar
440 l/min
1.800 /min
1 - 10 mm
1,2 kg

BM 500
0901054533

PT

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Adequado para chapa e pedra
 Ideal para remoção de estuque e azulejos
e para trabalhos leves com escopro
 Martelo de demolição leve e prático

TUPIAS E PLAINAS

MARTELOS DE DEMOLIÇÃO
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Para trabalhos na área da carroçaria
 Especialmente adequado para trabalhos
na construção (em alvenaria, tijolos,
betão poroso)

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS



Martelo de demolição
MHS 315 Set
Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Encaixe
Consumo de ar
N.° de impactos
Peso

Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Encaixe
Consumo de ar
N.° de impactos
Peso

4 - 6 bar
10 mm
240 l/min
3.000 /min
1,6 kg
Ponteiro de encaixe de 1/4",
mola de aperto rápido,
5 escopros, mala em plástico

Equipamento standard

4 - 6 bar
10 mm
240 l/min
3.300 /min
2 kg
Ponteiro de encaixe de
1/4", mola de aperto
rápido, 5 escopros,
mala em metal

BOMBAS DE ÁGUA

Equipamento standard

Martelo de demolição
MHS 450 Set

JARDIM

MHS 450 Set

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

MHS 315 Set

MHS 315 Set
0901006911 PT

Molas

Modelo
N.º de pedido

Molas
N.º de pedido

Mola para martelo de demolição MHS 315
8 espiras

MHS 450 Set
0901009210 PT

0901013047

N.º de pedido
Mola para martelo de demolição MHS 450
10 espiras

0901026327
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Modelo
N.º de pedido

MARTELOS DE DEMOLIÇÃO
CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Especialmente adequado para trabalhos na construção
(em alvenaria, tijolos, betão poroso)
 Bucha de substituição rápida para mudança rápida
e fácil dos escopros
 Punho ergonómico em borracha para elevado conforto
de utilização e condução segura, isola do frio
e antiderrapante





Mecanismo de redução de contragolpes previne
vibrações intensas e protege as articulações
Articulação rotativa protege da torção da mangueira
de ar comprimido
O ar de saída é expulso para baixo para longe da peça
de trabalho e do operador

MHS 5000 Set

MHS 5050 Set

Martelo
de demolição
MHS 5050 Set

Martelo
de demolição
MHS 5000 Set
Vantagens especiais
 Batente de êmbolo longo para elevada
transmissão da força e trabalho eficiente

y

Características técnicas comparáveis
Pressão de trabalho
Encaixe
Consumo de ar
N.° de impactos
Peso
Equipamento standard

6,2 bar
10 mm
330 l/min
2.900 /min
1,73 kg

6,2 bar
10 mm
370 l/min
2.000 /min
1,94 kg

Bucha de aperto rápido, ponteiro de encaixe
de 1/4", óculos de protecção, 3 escopros,
mala em plástico

Bucha de aperto rápido, ponteiro de encaixe
de 1/4", óculos de protecção, 3 escopros,
mala em plástico

MHS 5000 Set
0901063737 PT

MHS 5050 Set
0901063729 PT

Modelo
N.º de pedido

N.º de pedido

Escopro
N.º de pedido
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Ponteiro para pedra, encabadouro
sextavado

0901026521

Escopro para pedra, encabadouro
sextavado, 20 mm de largura

0901026530

Escopro para pedra, encabadouro
sextavado, 50 mm de largura

0901026548

Escopro para pedra, encabadouro
sextavado, 40 mm de largura,
250 mm de comprimento

0901026572

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Remove restos de ferrugem e tinta

Equipamento standard

Vantagens especiais
 Alimentação a
partir de recipientes
externos
 Remoção de restos
de ferrugem e tinta
nos cantos, em
cordões de
soldadura e em
superfícies
pequenas

6,3 bar
470 l/min
10 mm
10.000 /min

3,26 mm
2,91 mm
0,67 kg
5 lâminas de serra de cada (18 dentes, 24 dentes, 32 dentes), ponteiro
de encaixe de 1/4", articulação
rotativa-basculante da entrada de
ar 1/4", bisnaga de óleo, chave Allen
de 3 mm, mala em plástico

Modelo
N.º de pedido

KS 6000 Set
0901061009

PT

y

y

Características
técnicas comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Peso
Equipamento
standard

Pistola
de jacto de areia
SSA 176

7 bar
300 l/min
0,7 kg

7 bar
300 - 400 l/min
0,6 kg

Pistola de sucção
em metal e bico
de pulverização
temperado

Mangueira de
aspiração (3 m)

SSP 166
0901054517

SSA 176
0901054509

Lâminas de serra
N.º de pedido
Kit de lâminas de serra
com 5 unidades de cada:
18, 24 e 32 dentes

0901060126

Lâminas de serra de 18 dentes
(10 unidades)

0901063087

Lâminas de serra de 24 dentes
(10 unidades)

0901063095

Lâminas de serra de 32 dentes
(10 unidades)

0901063109

Modelo
N.º de pedido

PT

PT

Acessórios
N.º de pedido
Tubo de substituição para pistola
de jacto de areia SSP 166

0901026408

Areia, grão 0,2 - 0,5 mm, jerrican de 8 kg

0901064423
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Características técnicas comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Comprimento do curso
Número de cursos com carga
nominal
Espessura de corte
- Alumínio
- Aço
Peso

Pistola
de jacto de areia
SSP 166

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Serra
para carroçarias
KS 6000 Set

SSA 176

JARDIM

SSP 166

BOMBAS DE ÁGUA

KS 6000 Set

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Adequada para cortar chapa, plástico, alumínio,
madeira e fibra de vidro
 Suporte da lâmina de serra para condução exacta da lâmina,
elevado rendimento de corte, margens de corte limpas
e mudança rápida da lâmina de serra
 Arco de protecção ajustável, ajuste exacto das profundidades
de corte
 Patilha de segurança contra ligação involuntária
 Saída de ar silenciosa para trás para trabalhar com pouco
ruído e de modo limpo
 Corpo em plástico resistente: leve, ergonómico,
isola do frio, com pouca vibração
 Óptima mobilidade graças à articulação rotativa-basculante
da entrada de ar


TUPIAS E PLAINAS

SERRAS PARA CARROÇARIAS/
PISTOLAS DE JACTO DE AREIA

LIXADEIRAS DE DISCO ORBITAL/
REBARBADORAS ANGULARES

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Punho anti-vibração
 Patilha de segurança contra ligação involuntária
 Silenciador. O ar de saída é expulso para a frente
para longe da peça de trabalho e do operador
 Resistente ao frio, antiderrapante e de pouca vibração
 Utilização versátil graças a uma vasta gama de acessórios

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Utilização universal para lixar superfícies planas
e onduladas, madeira, plásticos, metais não-ferrosos
e chapa de aço
 Corpo de vários componentes que atenua as vibrações:
estável, antiderrapante, isola do frio
 Base de apoio profissional com 6 furos (Ø 150 mm)
e fixação auto-aderente
 Aspiração integrada do pó
 Possibilidade de aspiração externa
 Para lixar a húmido e a seco
 Regulação contínua da velocidade de rotação
 Silenciador integrado
 Rolamentos de esferas duplos, blindados e auto-lubrificados
com protecção contra o pó de lixar
 Rotor de precisão e lamelas de auto-ajuste em plástico
especial à prova de desgaste
 Utilização versátil graças a uma vasta gama de acessórios


WS 7400

ES 7700

Rebarbadora angular
WS 7400
Características técnicas
comparáveis
Ø dos discos abrasivos
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Rotações em vazio
Rosca do veio
Peso
Equipamento standard

Lixadeira de disco orbital
ES 7700
Características técnicas
comparáveis
Ø do prato de lixar
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Rotações
Curso de trabalho
Peso

125 mm
6,3 bar
400 l/min
11.000 /min
M 14
1,8 kg
Punho anti-vibração, resguardo
de protecção do prato,
ponteiro de encaixe de 1/4",
chave de bocas

Equipamento standard

150 mm
6,3 bar
550 l/min
12.000 /min
5 mm
0,96 kg
Mangueira de exaustão de
ar (1,9 m), saco do pó,
chave de bocas (21 mm),
ponteiro de encaixe de 1/4"

Modelo
N.º de pedido

ES 7700
0901061017

PT

Acessórios
N.º de pedido
Prato de lixar de substituição
Modelo
N.º de pedido
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WS 7400
0901063710

PT

1319706247

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Para lixar, rebarbar, fresar e gravar
 Com patilha de segurança

TUPIAS E PLAINAS

LIXADEIRA-FRESADORA
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Para lixar, rebarbar, fresar e gravar
 Com patilha de segurança
 Cilindro fundido por esferas de grafite de longa
duração, potente e de elevada resistência para
trabalhos profissionais
 Regulação da velocidade de rotação integrada
 Quantidade de ar ajustável de modo variável
 Saída de ar silenciosa para trás para trabalhar com
pouco ruído
 Caixa ergonómica para trabalhos antiderrapantes,
elevado conforto e condução segura


Lixadeira-fresadora
STS 7000

Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Rotações
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Rotações
Peso

6,2 bar
340 l/min
22.000 /min
0,6 kg
2 pinças de aperto (3 mm,
6 mm), 5 pontas abrasivas
de cada (3 e 6 mm),
ponteiro de encaixe de 1/4",
mala em plástico

STS 630 Set
0901054576

PT

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

6,2 bar
570 l/min
20.000 /min
0,55 kg
2 chaves de bocas
(13 mm, 16 mm), 2 pinças
de aperto (3 mm, 6 mm),
ponteiro de encaixe
de 1/4"

STS 7000
0901006040

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Lixadeira-fresadora
STS 630 Set

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

STS 7000

BOMBAS DE ÁGUA

STS 630 Set

JARDIM

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS



PT
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PISTOLAS DE PINTURA
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Pistolas de pintura profissionais para resultados
perfeitos na pintura de veículos ou no tratamento
de madeira
 Aplicação exacta, uniforme e elevada da tinta
 Com regulação da saída de ar e tinta
 Para tintas de diferentes viscosidades

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Pistolas de pintura profissionais para resultados
perfeitos na pintura de veículos ou no tratamento
de madeira
 Aplicação exacta, uniforme e elevada da tinta

FB 90

FB 150

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Pistola
de pintura
SB 200
Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Peso

y



Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Peso

SB 200

Pistola
de pintura
FB 150

Pistola
de pintura
FB 90
Vantagens especiais
Com regulação da saída
de ar e tinta
 Pistola de pintura
compacta e prática para
superfícies pequenas
 Ideal para trabalhos de
acabamentos e pequenas
reparações
 Para primários e tintas com
diferentes viscosidades



y

y

Equipamento standard

4,5 bar
240 l/min
0,7 kg
Bico de Ø 1,5 mm, copo
inferior em metal de 1 l

y

3,5 bar
50 - 100 l/min
0,2 kg

4,5 bar
240 l/min
0,6 kg

Bico de jacto
redondo
de Ø 1 mm, copo
superior em
plástico de 0,25 l

Bico de Ø 1,5 mm,
copo superior em
plástico de 0,5 l

FB 90
0901056064

FB 150
0901003874

PT

PT

Modelo
N.º de pedido

SB 200
0901003882

PT

TUPIAS E PLAINAS

PISTOLAS DE PINTURA

ACESSÓRIOS PARA PISTOLAS DE PINTURA
Recipiente de substituição

Recipiente de substituição
em alumínio

Adequado para

N.º de pedido

FB 150

1319143870

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Pistolas de pintura profissionais para resultados
perfeitos na pintura de veículos ou no tratamento
da madeira
 Aplicação exacta, uniforme e compacta da tinta
 Com regulação da saída de ar e tinta
 Continuamente ajustável para jacto redondo
e jacto amplo

Vantagens especiais
 Com alto volume a baixa
pressão (HVLP): Pressão
reduzida de atomização
reduz o recuo da névoa de
tinta: Aplicação de mais
material com menor
consumo de tinta
Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido

y

4,5 bar
200 l/min
0,75 kg

4,5 bar
200 l/min
0,75 kg

N.º de
pedido

1,2
1,5
1,8
2
2,2
2,5
1,2
1,5
1,8
2
1,2
1,5
1,8
2

FB 150, SB 200
FB 150, SB 200
FB 150, SB 200
FB 150, SB 200
FB 150, SB 200
FB 150, SB 200
FB 2200
FB 2200
FB 2200
FB 2200
FB 2200 HVLP
FB 2200 HVLP
FB 2200 HVLP
FB 2200 HVLP

0901026858
0901026866
0901026874
0901026882
0901026890
0901026904
0901054649
0901054657
0901054665
0901054673
0901055939
0901055947
0901055955
0901055963

Kit de vedantes para pistola de pintura

Bico de Ø 1,5 mm, Bico de Ø 1,5 mm,
copo superior em copo superior em
plástico de 0,5 l
plástico de 0,5 l

FB 2200
0901054452

PT

Adequado para

N.º de pedido

FB 150
SB 200

0901026785
0901026793

JARDIM

Adequado para

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Pistola
de pintar
FB 2200 HVLP

Pistola
de pintar
FB 2200

Diâmetro em
mm

BOMBAS DE ÁGUA

FB 2200 HVLP

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

FB 2200

ORDEM COM SISTEMA

Kit de bocais para pistolas de pintura

FB 2200 HVLP
0901054460 PT
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PUNHOS DE ENCHER PNEUS
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Para verificar e encher pneus
 Manómetro com protecção em borracha
 Com válvula de encaixe
 Oficialmente aferido (inclui taxa de aferição)

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Para verificar e encher pneus
 Manómetro com protecção em borracha
 Com válvula de encaixe



RF 100

RF 200

Punho
de encher pneus
RF 100
Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Peso
Equipamento standard

RF 300

Punho de
encher pneus
RF 200
Vantagens especiais
utilização fácil com
manómetro de precisão
 mangueira de enchimento
rotativa

y



7 bar
0,45 kg
Bocal de enchimento para pneus
e agulha para encher bolas

Modelo
N.º de pedido

RF 100
0901026742

PT

y

Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Peso

Modelo
N.º de pedido

7 bar
0,45 kg

RF 200
0901056188

N.º de pedido
0901026661

N.º de pedido
Manómetro do punho de encher pneus
(de substituição)

4 bar
0,64 kg

PT

RF 300
0901057249

PT

Acessórios para punhos de encher pneus

Acessórios para RF 100

Mangueira de ligação

Punho de
encher pneus
RF 300

N.º de pedido
Adaptador para válvula
para bicicletas

0901026262

Adaptador para agulha
para encher bolas

0901031550

0901026815
Adaptador para bomba para bicicletas, 0901026270
válvula de pneus automóveis
0901055769
Kit de válvulas, 3 peças
Composto por adaptador para a
válvula do pneu de bicicleta, pipo para
bolas e adaptador para colchão de ar

258 |

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Para verificar e encher pneus
 Manómetro com protecção em borracha
 Com válvula de encaixe
 Versão muito robusta para trabalhadores
especializados

TUPIAS E PLAINAS

PUNHOS DE ENCHER PNEUS/SOPRADOR
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Aplicações ilimitadas na indústria e oficina,
no sector automóvel e em casa
 Para a limpeza rápida em superfícies grandes
e em locais de difícil acesso

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS



BP 70
RF 480, aferido

ORDEM COM SISTEMA

RF 363

BP 60
Punho
de encher pneus
RF 363
Vantagens especiais
Oficialmente aferido
(inclui taxa de aferição)
 Manómetro protegido
contra sobrepressão

BP 40 SP

y



y

Vantagens
especiais
 Versão em
alumínio muito
leve
 Corpo em
plástico completo

10 bar
0,95 kg

Características
técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Modelo
N.º de pedido

RF 363
0901054622

PT

RF 480
0901054630

Peso
PT

Soprador
BP 70

y

y

2 - 6 bar
100 200 l/min
0,1 kg

2 - 6 bar
100 200 l/min
0,14 kg

y

2 - 6 bar
100 200 l/min
0,18 kg

Equipamento
standard

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

7 bar
0,7 kg

Soprador
BP 60

JARDIM

Soprador
BP 40 SP

Prolongamento de
210 mm

Acessórios para a RF 480

BOMBAS DE ÁGUA

Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Peso

Punho de encher
pneus RF 480
calibrado

Manómetro Ø 80 mm (1-10 bar)
Com cobertura de protecção

7823672327

Conector de alavanca
com braçadeira

7710672339

Mangueira de ligação
com conector de alavanca

1001672319
Modelo
N.º de pedido

BP 40 SP
0901063443
0901063451

PT
PT

BP 60
0901026718
0901056560

PT

BP 70
0901026726

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

N.º de pedido

PT

PT

| 259

SOPRADOR
CARACTERÍSTICAS COMUNS
Aplicações ilimitadas na indústria e oficina,
no sector automóvel e em casa
 Para a limpeza rápida em superfícies grandes
e em locais de difícil acesso
 Corpo em plástico completo
 Doseamento exacto da pressão de ar

CARACTERÍSTICAS COMUNS
Aplicações ilimitadas na indústria e oficina,
no sector automóvel e em casa
 Para a limpeza rápida em superfícies grandes
e em locais de difícil acesso
 Versão em metal leve. Em alumínio forjado





BP 200

BP 300

Soprador
BP 200

Soprador
BP 300

Vantagens especiais
Bocal Venturi: 5 vezes mais
quantidade de ar em
relação aos sopradores
convencionais
 Eficaz e económico, pois
o princípio Venturi aspira
2/3 do ar ambiente
 Efeito de sopro largo com
uma força de sopro muito
elevada graças ao grande
efeito do bocal

Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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BPS 470

Soprador
BPA 150

Soprador
BPS 470

Vantagens especiais
Bocal de segurança
para trabalhos
seguros e nível
sonoro reduzido
(76 dB(A) a 6 bar
de pressão de
trabalho)

y



Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Peso

BPA 150

y



y

y
Características
técnicas comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Peso
2 - 6 bar
200 l/min
0,12 kg

2 - 6 bar
200 l/min
0,12 kg

Prolongamento
de 210 mm

Bocal Venturi

BP 200
0901054606

BP 300
0901054614

PT

Equipamento
standard

PT

Modelo
N.º de pedido

2 - 6 bar
295 l/min
0,26 kg

4 - 6 bar
335 l/min
0,28 kg

Bocal curto

Bocal de
segurança e de
insonorização

BPA 150
0901057265
0901059250

PT
PT

BPS 470
0901057257
0901059268

PT
PT

TUPIAS E PLAINAS

PISTOLAS DE PULVERIZAR/
PISTOLAS DE LAVAGEM E LIMPEZA

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Ideal para limpar com jacto peças muito sujas
 Regulação contínua da quantidade de ar ou água
 Com ligação de água; compatível com todos
os sistemas de encaixe convencionais

ORDEM COM SISTEMA

MÁQUINAS ESPECIAIS

SERRAS

CARACTERÍSTICAS COMUNS
 Pistolas de pulverizar para possibilidades
de aplicação versáteis

Pistola de pulverizar
combinada
UBS 820

Pistola
de pulverizar
SPP 161

Modelo
N.º de pedido

Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Peso

y

10 bar
130 l/min
0,4 kg

y
y

y

6 bar
200 l/min
0,8 kg

SPP 161
0901054525

BOMBAS DE ÁGUA

Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Peso

Pistola
de lavagem e limpeza
WRP 61

6 bar
180 l/min
0,6 kg

PT

UBS 820
0901054479

PT

Modelo
N.º de pedido

WRP 61
0901056110

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Vantagens especiais
Para pulverizar e aplicar
agentes de limpeza frios,
detergentes e óleos de
pulverização
 Para aplicar cera, selar
e impregnar
 Para aplicação de selante
de cavidades e
revestimento protector
do subchassis
 Para cartuchos roscados
práticos (1l)


WRP 61

JARDIM

UBS 820

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

SPP 161

PT
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BOMBAS DE MASSA/PISTOLAS DE CARTUCHO
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
 Para a utilização de cartuchos normais (400 g) ou enchimento
a partir de recipientes de massa
 Recipiente de massa inclinável em 360°, trabalho mais fácil
em locais de difícil acesso
 Recipiente de massa cromado (fundo amovível)
 Sem refluxo de material - para trabalhos limpos e eficientes
 Sistema automático: intervalos de massa contínuos enquanto
o gatilho estiver accionado
 Isolamento de ruídos
 Com bocal de enchimento e válvula de purga de ar para
encher a partir de recipientes de massa externos

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
Para cartuchos normais (310 ml)
 Sem refluxo de material
 Purga de ar rápida ao soltar o gatilho: evita o refluxo
do material
 Regulação contínua da velocidade para doseamento
exacto do material


FP 8500

KP 950

Bomba de massa
FP 8500
Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar por curso
Peso
Equipamento standard

Modelo
N.º de pedido
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Pistola de cartucho
KP 950
Características técnicas
comparáveis
Pressão de trabalho
Consumo de ar
Peso

2 - 10 bar
0,4 l
1,55 kg

6 bar
65 l/min
0,46 kg

Tubo aplicador de massa rígido
de 17 cm, tubo aplicador de
massa flexível de 46 cm (18"),
ponteiro de encaixe de 1/4"

FP 8500
0901060983

PT

Modelo
N.º de pedido

KP 950
0901058911

PT

ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS DE AR COMPRIMIDO
Conjuntos de acessórios



N.º de
pedido

10

6,3

20

Com acoplamento
rápido e bocal

0901056048
0901058903

10

10

20

Com acoplamento
rápido e bocal

0901056056
0901057290

50

10

20

0901057303

0901013845
0901056242

5

8

8

Com acoplamento
rápido e bocal

0901054940
0901056218

7,5

8

8

Com acoplamento
rápido e bocal

0901054959
0901056226

10

10

8

Com acoplamento
rápido e bocal

0901054967

Mangueira em espiral, poliuretano






N.º de
pedido

6

0901062145

8

8

Com acoplamento
rápido e bocal

0901003858
0901056269
Enroladores de mangueiras
N.º de pedido

Mangueiras de ar comprimido com reforço de tecido


Diâmetro Pressão Versão
Comprimáx. em
mento em em
bar
mm
m

Para todas as utilizações normais

Diâmetro
Comprimento em em
mm
m

Pressão
máx. em
bar

Versão

N.º de
pedido

5

6

20

Com acoplamento
rápido e bocal

0901054908

10

6

20

Com acoplamento
rápido e bocal

0901054916

10

9

20

Com acoplamento
rápido e bocal

0901054924

50
50
50

9
6
12,5

20
20
12

0901054932
0901056153
0901056161

Enrolador de mangueiras
EM 100
 Com mangueira de
pressão de 20 m com
malha de reforço têxtil
e ponteiro de encaixe
Comprimento: 20 m
Ø int.: 9 mm
Ø ext.: 15 mm
Pressão máx.: 15 bar
Peso: 4 kg

0901054975

Enrolador de mangueiras
EM 200, automático
 Com estribo de fixação
à parede e ao tecto
Para reter e enrolar basta
puxar a carcaça em
plástico da mangueira
de PU altamente flexível
Comprimento: 8 m
Ø int.: 8 mm
Ø ext.: 13 mm
Pressão máx.: 12 bar
Peso: 3,5 kg

0901054550

SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Conjunto de acessórios para ar comprimido LPZ 7 S
Equipamento standard:
Soprador, punho de encher pneus, pistola de pintura,
pistola de pulverizar, bocal de enchimento de pneus e
agulha para encher bolas, mangueira em espiral Rilsan

Mangueira especial altamente elástica
para aplicações profissionais
O diâmetro não fica estreitado
permanentemente devido a vincos
Resistente à fricção

ORDEM COM SISTEMA

N.º de
pedido

JARDIM

0901054487

Diâmetro Pressão Versão
Comprimáx. em
mento em em
bar
mm
m

MÁQUINAS ESPECIAIS

Mangueiras em espiral, Rilsan

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Conjunto de acessórios para ar comprimido LPZ 6
Equipamento standard:
Soprador, punho de encher pneus, pistola de pintura,
Dispositivo de enchimento de pneus e agulha para
encher bolas, mangueira com reforço têxtil 5 m

Diâmetro Pressão Versão
Comprimáx. em
mento em em
bar
mm
m

BOMBAS DE ÁGUA

Conjunto de acessórios para ar comprimido LPZ 4
Equipamento standard:
Pistola de ar, dispositivo de enchimento de pneus,
pistola de pintura, mangueira em espiral Rilsan

Mangueira muito flexível, mesmo com
baixas temperaturas
Resistente ao ar comprimido com teor
de óleo

SERRAS



N.º de pedido

TUPIAS E PLAINAS

Mangueiras de ar comprimido SUPER-AIR
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ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS DE AR COMPRIMIDO
N.º de pedido
0901063427
Enrolador de mangueiras
EM 300, automático
 Mangueira em PU
altamente flexível e
resistente ao desgaste.
Para reter e enrolar basta
puxar a carcaça metálica
Com acoplamento rápido,
ponteiro de encaixe e
estribo de fixação à
parede e ao tecto
Comprimento: 15 m
Ø int.: 8 mm
Ø ext.: 12 mm
Pressão máx.: 12 bar
Peso: 8,57 kg

0901054568
Tambor de mangueira
TM 200, rotativo
 Com articulação giratória,
roda 360° Mangueira em
PU altamente flexível
Comprimento: 30 m
Ø int.: 8,5 mm
Ø ext.: 12,5 mm
Pressão máx.: 12 bar
Peso: 8 kg

Articulação rotativa-basculante da entrada de ar

Distribuidor de ar comprimido

N.º de pedido
0901026645
0901026653

Distribuidor de ar comprimido
Distribuidor de ar comprimido

Buchas de encaixe

Ø int.
mm

Unidades por embalagem

Embalagem self-service
6
1
9
1
13
1
Embalagem para loja (20 unid.)
6
20
9
20
Embalagem individual
6
1
9
1
13
1

N.º de
pedido
0901025959
0901025967
0901025975
0901054215
0901054223
7804065606
7804009161
7804010372

N.º de pedido
Para a retromontagem em ferramentas 0901060991
pneumáticas. Condução optimizada
da mangueira e da ferramenta.
Sem torção da mangueira de ar
comprimido.
Rosca de ligação: 1/4"

Encaixe roscado

Tipo de rosca

Acoplamentos de ligação rápidos

Versão

Rosca de
ligação

Embalagem self-service
Rosca macho
1/4"
Rosca macho
3/8"
Rosca macho
1/2"
Rosca fêmea
1/4"
Rosca fêmea
3/8"
Rosca fêmea
1/2"
com boquilha de 6 mm
com boquilha de 9 mm
Com boquilha de 13 mm
Embalagem para loja (20 unid.)
Rosca macho
1/4"
Rosca macho
3/8"
Rosca macho
1/2"
Rosca fêmea
1/4"
Rosca fêmea
3/8"
Rosca fêmea
1/2"
com boquilha de 6 mm
com boquilha de 9 mm
Embalagem individual
Rosca macho
1/4"
Rosca macho
3/8"
Rosca macho
1/2"
Rosca fêmea
1/4"
Rosca fêmea
3/8"
Rosca fêmea
1/2"
com boquilha de 6 mm
com boquilha de 9 mm
Com boquilha de 13 mm
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Unidades por
embalagem

N.º de
pedido

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0901031517
0901025894
0901025908
0901025916
0901025924
0901025932
0901025940
0901026351
0901026360

20
20
20
20
20
20
20
20

0901054126
0901054134
0901054142
0901054150
0901054169
0901054177
0901054185
0901054193

1
1
1
1
1
1
1
1
1

7802009083
7802009091
7802009105
7801009055
7801009063
7801009071
7800009035
7800009043
7800009558

Rosca de
ligação

Embalagem self-service
Rosca macho
1/4"
Rosca macho
3/8"
Rosca fêmea
1/4"
Rosca fêmea
3/8"
Embalagem para loja (20 unid.)
Rosca macho
1/4"
Rosca macho
3/8"
Rosca fêmea
1/4"
Rosca fêmea
3/8"
Embalagem individual
Rosca macho
1/4"
Rosca macho
3/8"
Rosca fêmea
1/4"
Rosca fêmea
1/8"
Rosca fêmea
3/8"

Unidades por
embalagem

N.º de
pedido

1
1
1
1

0901025983
0901025991
0901026017
0901026025

20
20
20
20

0901054240
0901054258
0901054266
0901054274

1
1
1
1
1

7803009117
7803009133
7803009125
7803010395
7803009141

Bocal duplo

Rosca de ligação

Unidades por
embalagem

Embalagem self-service
1/4"
1
3/8"
1
1/2"
1
Embalagem para loja (20 unid.)
1/4"
20
Embalagem individual
1/4"
1
3/8"
1
1/2"
1

N.º de
pedido
0901026130
0901026149
0901026157
0901054363
7806009185
7806034996
7806009207

N.º de
pedido

1
1
1

0901026173
0901026190
0901026203

20

0901054401

1
1
1
1

7808009247
7808010490
7808009255
7808009263

Redutores

Da rosca de ligação

N.º de
Unidades
pedido
por
embalagem

Rosca fêmea
Rosca fêmea
Rosca fêmea

1/4"
3/8"
3/8"

9
6
9

1
1
1

7805009432
7805009459
7805009475

Braçadeira com parafusos

de Ø
mm

até Ø
mm

Embalagem self-service
8
11
12
20

Unidades por
embalagem

N.º de
pedido

30
30

0901026777
0901026807

Braçadeiras para mangueiras

Na rosca de
ligação

Embalagem self-service
1/4"
3/8"
1/4"
1/2"
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"
Embalagem para loja (20 unid.)
1/4"
3/8"
3/8"
1/2"
Embalagem individual
1/8"
1/4"
1/4"
3/8"
1/4"
1/2"
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"

Unidades por
embalagem

N.º de
pedido

1
1
1
1

0901026220
0901026238
0901026246
0901026254

20
20

0901054410
0901054428

1
1
1
1
1

7809009275
7809009283
7809035764
7809009291
7809011750

Buchas para mangueiras

de Ø
mm
Embalagem self-service
11
13

até Ø
mm

Unidades por N.º de
embalagem
pedido

13
15

30
30

0901054983
0901054991

Tubos de ligação para mangueiras

Ø int.
mm
Embalagem self-service
6
9
Embalagem individual
6
9

Unidades por
embalagem

N.º de
pedido

30
30

0901026378
0901026386

1
1

7807009367
7807009375

SERRAS

Embalagem self-service
1/4"
3/8"
1/2"
1/4"
3/8"
1/2"
Embalagem para loja (20 unid.)
3/8"
1/2"
Embalagem individual
1/8"
1/4"
1/2"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
1/2"

Unidades por
embalagem

Diâmetro
em
mm

MÁQUINAS ESPECIAIS

Na rosca de
ligação

Rosca de
ligação

ORDEM COM SISTEMA

Da rosca de ligação

Tipo de rosca

JARDIM

Bocal duplo redutor

TUPIAS E PLAINAS

ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS DE AR COMPRIMIDO

Embalagem self-service
Rosca macho
1/4"
Rosca macho
1/4"
Rosca macho
3/8"
Rosca macho
3/8"
Rosca macho
3/8"
Rosca fêmea
1/4"
Rosca fêmea
1/4"
Rosca fêmea
3/8"
Rosca fêmea
3/8"
Embalagem para loja (20 unid.)
Rosca macho
1/4"
Rosca macho
1/4"
Rosca macho
3/8"
Rosca macho
3/8"
Embalagem individual
Rosca macho
1/8"
Rosca macho
1/4"
Rosca macho
1/4"
Rosca macho
1/4"
Rosca macho
3/8"
Rosca macho
3/8"
Rosca macho
3/8"
Rosca macho
1/2"
Rosca fêmea
1/4"

Diâmetro
em
mm

N.º de
Unidades
pedido
por
embalagem

6
9
6
9
13
6
9
6
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0901026041
0901026068
0901026050
0901026076
0901026114
0901026084
0901026092
0901026289
0901026106

6
9
6
9

20
20
20
20

0901054282
0901054290
0901054304
0901054312

N.º de pedido
Óleo especial, 0,5 litro para ferramentas
pneumáticas
Óleo de compressor, 1 litro para o compressor
de pistão
Óleo de compressor, 5 litros para compressor
de parafuso

1
1
1
1
1
1
1
1
1

7805009106
7805009343
7805009440
7805033767
7805009351
7805009483
7805009319
7805009300
7805009416

0901004170
0901017239

Fita isoladora para roscas
N.º de pedido
Isola sem cânhamo nem massa
vedante
 Para uniões roscadas em metal
e plástico
Comprimento do rolo: 12 m
Largura: 12 mm
Espessura: 0,1 mm


6
6
9
13
6
9
13
13
6

0901008540

BOMBAS DE ÁGUA

Rosca de
ligação

0901026319
SISTEMAS DE
AR COMPRIMIDO

Tipo de rosca

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA

Óleos
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ACESSÓRIOS
PARA APARELHOS JÁ RETIRADOS DO CATÁLOGO
(FORNECIMENTO POSSÍVEL, SALVO RUPTURA DE STOCK)
FERRAMENTAS ELÉCTRICAS
MANUAIS

N.º de
pedido

SISTEMA DE PERFURAÇÃO DIAMANT
Brocas de coroa para furar a seco Diamant
Ø ext.
Comprimento Ligação
68 mm
350 mm
1 1/4" UNC IG
112 mm
350 mm
1 1/4" UNC IG
127 mm
350 mm
1 1/4" UNC IG
Injector de água
Suporte de perfuração
(com Ø máx. de 40 mm)
A utilizar com: Peça de ligação Ø 35/35 mm

6.24792
6.24794
6.24795

6.31593

COLUNA PARA FURAR MAGNÉTICA
Para MAG 832
Acessórios de corte, haste Weldon de 19 mm
Ø
Profundidade N.º de
Ø
Profundidade
mm de corte
pedido mm de corte
14 25
6.30025 24
25
15 25
6.30026 25
25
16 25
6.30027 26
25
17 25
6.30028 27
25
18 25
6.30029 28
25
19 25
6.30030 29
25
20 25
6.30031 30
25
25
21 25
6.30032 31
22 25
6.30033 32
25
23 25
6.30034

N.º de
pedido
6.30035
6.30036
6.30037
6.30038
6.30039
6.30040
6.30041
6.30042
6.30043

A utilizar com pino de centragem

6.30035

Ø
mm
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

N.º de
pedido
6.30085
6.30086
6.30087
6.30088
6.30089
6.30090
6.30091
6.30092
6.30093

Profundidade
de corte
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

N.º de
pedido
6.30075
6.30076
6.30077
6.30078
6.30079
6.30080
6.30081
6.30082
6.30083
6.30084

Ø
mm
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Profundidade
de corte
50
50
50
50
50
50
50
50
50

A utilizar com pino de centragem

6.30054

Peça de encaixe da bucha com rosca
fêmea 1/2"-20 UNF

6.30051

Para lixadeira de cinta Ba E 1075
Armação de apoio para lixar
Guia paralela
Bases das cintas de lixa
– em tecido grafitado (2 unid.)
– constituídas por chapa amortecedora
e suporte tipo cesto, para trabalhos
de lixar grosseiro
Para esmeriladoras de bancada
Dimensões
Grão/
Adequado
Dureza
para
Discos abrasivos, corindo normal
150 x 20 x 32
36 P
Ds 7202
Ds 7202/
150 x 20 x 32
80 M
Ds 7203
200 x 25 x 32
36 P
Ds 7211
200 x 25 x 32
60 N
Ds 7211
250 x 32 x 32
24 Qu
Ds 7226
250 x 32 x 32
60 N
Ds 7226
Discos abrasivos, corindo nobre
150 x 50 x 13
Ds 7203

6.31033
6.31032
6.31034

6.30777
6.30778
6.30784
6.30785
6.30788
6.30789
6.30779

Ø int.
13,5 mm

6.30643

LIXADEIRAS
Para lixadeira triangular DSE 170/180
Base de lixar perfurada
Para lixadeiras de disco orbital SXE 125
Prato de apoio com velcro
Médio
Macio
Saco do pó em papel
Para lixadeiras rotativas Sr E 217, Sr 226,
Sr E 227, Sr 326, Sr E 329
Saco do pó em papel completo
Para lixadeira de cinta
Cintas de lixa, embalagens com
3 unidades cada
Dimensões
65 x 410 mm

75 x 575 mm

100 x 620 mm
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Grão
P 40
P 60
P 80
P 100
P 150
P 240
P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 240
P 80
P 120
P 150
P 180

6.24970

6.31385

6.31410
6.31411
6.31412
6.31413
6.31414
6.31415
6.25940
6.25941
6.25942
6.25943
6.25944
6.25945
6.25946
6.25947
6.30698
6.30700
6.30701
6.30702

6.30899
6.30895
6.30894
6.30896
6.30841
6.31362
6.30331
6.30318
6.30897
6.31756

Para Magnum EOB 9228
Mangueira de prolongamento
Casquilho de ligação
Mangueira de aspiração (dificilmente
inflamável)
Sacos para aparas (10 unid.)

6.30895
6.30894
6.30331
6.30896

Para Magnum EOB 9520
6.30841
6.30895
6.30331

SERRAS
Para electro-serras
Corrente de serra para Kt 1440
Corrente de serra para Kt 1441
Calha-guia para Kt 1441
Jogo de esmeril para
Kt 1440/1441
Óleo para electro-serras
1 litro
5 litros
Cavalete de serragem universal

3/8" / 59

6.31435
6.31670
6.31671

SERRAS CIRCULARES
6.31433
6.31434
6.31430

MÁQUINAS ESPECIAIS
Para PK 14-4 Plus "Power Glue"
Cartucho de cola de fusão de 50 g
Para AS 9010/ASA 9011
Saco do filtro em papel

6.31919

Fitas de serra, sem-fim 2230 mm de comprimento
Largura
Espessura Dentes p.
mm
mm
poleg.
12,5
0,5
4
15,0
0,5
4
6,0
0,5
6
3,5
0,5
14
10,0
0,5
4
12,0
0,5
14

6.31362
6.30318

6.30851
6.30855
6.30850
6.30852
6.30854
6.30858
6.31222
6.30546
6.31241

6.30467
6.30468

6.31875
6.31878

Para Magnum Tba 1018
Cintas de lixa 180 x 1550 mm
(2 unid.), para madeira
P 60
P 80
P 100
P 150
P 200
para madeira
P 80
e metal

0910050028
0910050036
0910018434
0910018442
0910018469

Batente universal
Dispositivo de aspiração de aparas
Dispositivo de fixação da peça

0910019937
0910017608
0910053124

6.31190
6.31191
6.31192
6.31193
6.31194
6.31195

0910040480

LÂMINAS DE SERRA CIRCULAR
Lâminas de serra circular
Dimensões
mm

Para Magnum ADH 310
Carro de transporte
lâminas reversíveis HS (HSS)

0910017047
0910018450

Extensão lateral da mesa

Para Magnum ADH 260
Lâmina reversível HS (HSS) (2 unid.)
Jogo de lâmina de plaina reversível
e descartável

Cavalete
Sistema base de suporte
A utilizar com:
Prolongamento
Pé de suporte
Carro de respigar
Extensão lateral da mesa
Prolongamento da mesa

Para PK 255, PKf 255, PKF 255 V8

Para Magnum ADH 1626
Placa intermédia para armário inferior
Lâmina de plaina em metal duro
Lâmina de plaina reversível e descartável
(2 unid.)

Para UK 220 W

6.31348

MÁQUINAS DE TRABALHAR MADEIRA
MAGNUM
Para Magnum TKU1693
Mangueiras de aspiração
3,5 m de comprimento
1,75 m de comprimento

TECNOLOGIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA
ELEKTRA BECKUM/METABO

6.31437

Para Magnum Bs 0633
6.31224
6.31225
6.31385

Manga redutora Ø 100/58 mm
Mangueiras de aspiração Ø 35 mm
3,5 m de comprimento
2,5 m de comprimento (dificilmente
inflamável)
1,75 m de comprimento
Peça em Y
Sacos para aparas (5 unid.)

Manga redutora Ø 100/58 mm
Mangueira de prolongamento Ø 100 mm
Mangueira de aspiração Ø 35 mm

Casquilhos limitadores de profundidade
Para SE 5025 R+L/SE 5040 R+L
Comprimento
67 mm

Para Magnum Ag 2416
Filtro plissado
Mangueira de prolongamento DN 100
Casquilho de ligação
Sacos para aparas (10 unid.)
Para Magnum RM 2417

6.31037

APARELHOS E MÁQUINAS
ESTACIONÁRIAS

APARAFUSADORAS

N.º de
pedido

N.º de
pedido

Tipo de dentes/
Material

Para Multi 180 (até 2002)
200 x 2 x 30
Dente alternado/
MetDur
Para KS 304
304 x 2,2 x 30 Dente alternado,
3° neg./MetDur
304 x 2,2 x 30 Dente alternado,
3° neg./MetDur
Para BW 600
600 x 2,8 x 30 Dente de gancho/
CV
600 x 3,8 x 30 Dente alternado/
MetDur
Para BW 750
700 x 3,2 x 30 Dente de gancho/
Aço de forno
eléctrico
700 x 3,2 x 30 Dente de gancho/
CV
700 x 4,2 x 30 Dente alternado/
MetDur

N.º de
dentes

16

0920053963

48

0910053396

64

0910053400

56

0910003445

42

0910003470

56

0910003399

56

0910003453

42

0910003488

SERRAS DE FITA
Fita de serra 1810 x 9,4
Fita de serra 1810 x 12,7
Fita de serra 1810 x 6,4
Fita de serra 1810 x 6,0

4 d./poleg.
4 d./poleg.
6 d./poleg.
24 d./poleg.

6.27642
6.27643
6.27641
6.27644

ACESSÓRIOS
N.º de
pedido

N.º de
pedido

RACHADORES DE LENHA

SERRAS DE FITA

Cruz de fender para

Para BAS 315/BAS 316
Batente angular
Guia de três rolos de precisão
Para BAS 380
Cavalete
Dispositivo de corte de precisão
Dispositivo de corte circular
Cintas de lixa em tecido
Grão
Dimensão Unidades por
mm
embalagem
P 60
20 x 2225 3
P 80
20 x 2225 3
P 100
20 x 2225 3
P 150
20 x 2225 3
Folhas de lixa auto-aderentes
Grão
Ø
Unidades por
mm
embalagem
P 60
200
5
P 80
200
5
P 100
200
5

HS 6000 W/D e
HS 8000 D Combi

Cruz de fender para HS 6001 W/P
Alargamento da cunha de fender
para HS 6000 W/D e HS 8000 D Combi
Óleo hidráulico, 1 litro

0910057570
0910063936
0910058614
0910011936

PLAINAS DESENGROSSADEIRAS
Para HC 300
Carro de transporte
Para HC 410 G
Carro de transporte
Indicação digital
Dispositivo furador

0911060205
0910058614
0911014203
0911013983
0911014211

LÂMINAS DE PLAINA
Lâmina de plaina HSS
Dimensões mm Adequado
para
182 x 19 x 2,5
260 x 20 x 2,5
260 x 20 x 3
263 x 24,5 x 3
310 x 20 x 2,5
310 x 25 x 3
310 x 30 x 3
319 x 18 x 3
320 x 25 x 3
332 x 12 x 1,5
334 x 16 x 2

Multi 180
Multi 260
HC 260 M
HC 260 E/ES
(até 1989)
Multi 310
HC 310
(até 1993)
HC 314
(até 1999)
DH 315
(até 1999)
HC 320
(até 1999)
DH 330,
DH 316
DH 330

Unidades
por embalagem
2
2
2
2

0920054021
0920054030
0911030721
0911030748

2
3

0920054048
0920007112

4

0911016362

2

0911053152

3

0911014220

Fresa para abrir ranhuras em metal duro
Largura da
Ø
Furo
ranhura mm
mm
mm
4
100
30
6
100
30
8
100
30
10
100
30
12
100
30
14
100
30
16
100
30
18
100
30
20
100
30
Para furar
Dispositivo furador
para Multi 260
para Multi 310
Fresagem de furos oblongos
Comprimento
Ø
Unidades por
mm
mm
embalagem
150
14
1
160
16
1
Conjunto de fresas de ranhurar furos
oblongos constituído por 1 fresa de
ranhurar furos oblongos de cada
(Ø 6, 8, 10 e 12 mm).

Para BS 230 (até 2001)
1505 x 6 x 0,36 A4
Dente
inclinado

1505 x 12 x 0,36 A2
Dente
escareador

0920054072
0920054110

Para BAS 250 G
1712 x 6 x 0,36 A4
Dente
inclinado

0911016397

Para fresar
Mesa de emalhetar
Dispositivo para fresar em arco

Para BS 150 E (até 1998)
1067 x 5 x 0,65 A2
Dente
escareador
1067 x 3 x 0,65 A2
Dente
inclinado
1067 x 5 x 0,65 A2
Dente
escareador

0920054102
0920053947

Para aplainar
Regulador da lâmina de plaina

Passo dos
dentes

1505 x 12 x 0,36 A6
Dente de
gancho

Para cortar
Extensão para carro de respingar
Batente de corte

Dimensões
mm

0911062119

MÁQUINAS COMBINADAS
Carro de transporte para Multi 310
Prolongamento da mesa para Multi 260

Dimensões
mm
0910008048
0909010900
0909060222
0909060230
0909060249

3380 x 15 x 0,5
0909060290
0909060303
0909060311
0909060320

3380 x 15 x 0,5

3380 x 25 x 0,5
0909060338
0909060346
0909060354

0920054080
0920054099

1712 x 12 x 0,36 A6
Dente de
gancho
1712 x 12 x 0,36 A2
Dente
escareador

0914031095
0914031117
0914031125
0914031133
0914031141
0914031150
0914031168
0914031176
0914031184

0920054056
0920054064

Para BAS 315 G/BAS 316 G
2240 x 6 x 0,5
A4
Dente
inclinado
2240 x 12 x 0,5

A6
Dente de
gancho

2240 x 15 x 0,5

A6
Dente de
gancho

2240 x 15 x 0,5

A2
Dente
escareador

Adequado
para

Passo dos
dentes

Adequado
para

Para BAS 450/BAS 500/BAS 600
3380 x 6 x 0,5
A4
Madeira,
0909029180
Dente
plástico –
inclinado
cortes
curvos
3380 x 13 x 0,65 A2
Metais não- 0909029228
Dente
ferrosos,
escareador perfis de aço

3380 x 25 x 0,5

FITAS DE SERRA

0911063549
2

N.º de
pedido

A2
Madeira com 0909029210
Dente
pregos,
escareador materiais
esponjosos
A6
Madeira,
0909029171
Dente de
plástico –
gancho
cortes
universais
A6
Madeira,
0909000416
Dente de
plástico –
gancho
cortes rectos
A18
Dente de
gancho

Madeira,
lenha

0909000424

FRESADORAS / TUPIAS DE BANCADA

Madeira,
plástico

0909052939

Alumínio,
plástico

0909052947

Metal nãoferroso,
material
esponjoso

0909052920

Madeira,
plástico –
cortes
curvos
Madeira,
plástico –
cortes
universais
Metal nãoferroso,
material
esponjoso

0909040817

Madeira,
plástico –
cortes
curvos
Madeira,
plástico –
cortes
universais
Metal nãoferroso,
material
esponjoso

0909057175

Para TF 100
Prolongamento da mesa
Carro de respigar
A utilizar com:
Dispositivo de fixação excêntrico sem
cavalete
Para o carro de respigar de TF 904
Dispositivo de fixação excêntrico sem
cavalete

0914003598
0914015600
0910009680

0910009680

FRESAS
Fresa para abrir ranhuras em metal duro
Largura da ranhura
Ø
Furo

0909040825

0909040841

10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
20 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

Lâminas perfiladas AP n.º 16

30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm

0914031133
0914031141
0914031168
0914031176
0914031184
0914029848

DISPOSITIVOS DE ASPIRAÇÃO DE APARAS

Madeira,
plástico –
cortes
curvos
Madeira,
plástico –
cortes
universais
Madeira,
plástico –
cortes
rectos
Metal,
materiais
esponjosos

Para SPA 2000
Cartuchos do filtro

0913013573

0909057183

TORNOS PARA MADEIRA
0909057191

Para HDM 1000
Dispositivo copiador

0912003655

0909029252

0909029244

0909029260

0909029279

0911055830
0911055848
0911055821
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PARA SI E PARA A SUA FERRAMENTA METABO: OS NOSSOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
Quem compra uma ferramenta Metabo, decide-se conscientemente pela melhor qualidade:
Durabilidade, robustez, facilidade de utilização e segurança. Uma verdadeira ferramenta
Metabo trabalha tão arduamente como você. E no que se refere à assistência, a marca convence
com argumentos fortes: mais precisamente com seis serviços excelentes. Você merece.
Metabo. Work. Don’t play.

GARANTIA XXL
Concedemos uma garantia XXL extra longa a todos os produtos. Registe-se simplesmente na nossa página de Internet
até quatro semanas após a compra. A sua garantia normal é prolongada, tendo agora uma duração de três anos.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ONLINE
Em www.metabo.com encontra todas as informações sobre os produtos Metabo e serviços de assistência técnica.

GARANTIA DE 8 ANOS PARA PEÇAS DE REPARAÇÃO
Garantimos que as peças sobressalentes para o seu modelo podem ser fornecidas até 8 anos após
a retirada do modelo da linha de produção.

Alemanha
Metabowerke GmbH
Postfach 1229
D-72602 Nürtingen
Telefon +49-(0)-7022 72-0
Telefax +49-(0)-7022 722595
Internet: www.metabo.com

BOLAS – Máquinas e Ferramentas
de Qualidade, S.A.
Rua Sebastião Mendes Bolas, n° 7
P.O.Box 53 – EC Rossio
7002-501 Évora
Tel (2 66) 74 93 00
Fax (2 66) 74 93 09
Internet: www.bolas.pt

A Metabo apoia
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