
dados técnIcos GE 710 Plus

Consumo de potência nominal 710 W

Potência de saída 430 W

RPM vazio 10.000–30.500 /min

Furo da pinça de aperto 6 mm

Peso sem cabo de alimentação 1,6 kg

EspEcial
NOVIDADES E PROMOÇÕES

Potentes berbequins-aparafusadoras  
sem fio classe lt
robustas chaves de impacto  
sem fio classe lt
serra circular de bancada móvel ts 254
Versátil serra circular manual Ks 55 Fs

Preços VálIdos de 15 de Março a 31 de Julho de 2013

1/
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NOVO



NOVOa pOtENtE classE lt

as mais potentes 
da sua classe
• Motor de 4 pólos para mais potência 

e maior resistência a sobrecargas

ergonomia perfeita
• Ainda mais leve e compacta
• Graças à remoção da bucha de  

aperto rápido, o comprimento total  
da máquina e o peso são ainda  
mais reduzidos

comutar entre furar 
e aparafusar* em 
segundos
• Metabo "Quick": mudança rápida do 

encabadouro e do acessório

* em ferramentas equipadas com a função "Quick"

O sistema "Quick" da Metabo e o encabadouro 
magnético, permitem a colocação dos robustos 
acessórios Metabo directamente no veio. Furar  
em espaços apertados torna-se assim mais fácil.



equipamento standard:
Bucha de aperto rápido, 2 baterias Li-Power Extreme (18 V/4,0 ah), 
carregador ASC 30 – 36 V "AIR COOLED", mala em plástico

bs 18 lt
€ 366,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.02102.50

a pOtENtE classE lt

equipamento standard:
Bucha de aperto rápido, 2 baterias Li-
Power Extreme (14,4 V/4,0 ah), 
carregador ASC 30 – 36 V "AIR COOLED", 
mala em plástico 

berbequim-aparafusadora  
sem fio  
bs 14.4 lt

berbequim-aparafusadora sem fio  
bs 18 lt Quick

caixa de pontas 
"Promotion"
56 unid.
N.º de pedido 6.30421.00

€ 27,05*

caixa de pontas 
"Promotion"
32 unid.
N.º de pedido 6.30445.00

€ 15,04*

estojo de brocas para 
madeira cV / 
encabadouro sextavado
5 unid. (3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm)
N.º de pedido 6.27111.00

€ 17,80*

caixa de pontas 
"Promotion"
71 unid.
N.º de pedido 6.30425.00

€ 32,36*

estojo de brocas para 
metal hss-G / 
encabadouro sextavado
5 unid. (3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm)
N.º de pedido 6.27112.00

€ 17,80*

conjunto de pontas e 
roquetes "Promotion"
25 unid.
N.º de pedido 6.30426.00 

€ 25,87*

estojo de brocas 
hss-r "Promotion"
19 unid.
N.º de pedido 6.27151.00 

€ 8,30*

estojo de brocas 
hss-G "Promotion"
19 unid.
N.º de pedido 6.27153.00

€ 12,77*

estojo de brocas 
hss-co "Promotion"
19 unid.
N.º de pedido 6.27157.00

€ 30,10*

acEssÓRiOs
NOVONOVO

dados técnIcos bs 18 lt Quick/
bs 18 lt

bs 14.4 lt 

diâmetro do furo em  – Madeira 
– Aço

38 mm
13 mm

35 mm
13 mm

rotações em vazio 0 – 450 / 0 – 1.600 /min 0 – 400 / 0 – 1.450 /min

binário máx. (flexível/rígido) 34 / 60 Nm 27/50 Nm

Peso (com bateria) 1,9/1,8 kg (4.0 Ah) 1,7 kg (1.5 Ah) 

NOVO

NOVO€ 333,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.02100.50

equipamento standard: 
Bucha e porta-pontas de aperto rápido, 2 baterias  
Li-Power Extreme (18 V/4,0 ah), carregador ASC 30 – 36 V 
"AIR COOLED", mala em plástico 

€ 399,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.02104.50

02 – 03

OFERTA:  
Lanterna

em todos os modelos da linha lt



duradouro e  
potente
• Motor extremamente potente com  

elevada resistência contra sobrecargas
• Mecanismo de percussão de alto rendimento  

para durabilidade especialmente longa

200 g mais leve para  
um trabalho menos  
cansativo

dimensões compactas  
para ergonomia  
optimizada

*  Medido com aparelho de teste automático, com 
programa de funcionamento alternado de 10s no modo 
de impacto e 30s em vazio

a Metabo trabalha mais tempo 

0 100 200 300 400%*

100%
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155%

400%

concorrente c

concorrente b

concorrente a

ssW 18 lt

ssW modelo 
anterior

ssW modelo 
novo

NOVORObustas cHaVEs DE iMpactO sEM FiO 
Da classE lt

acessórIos aconselhados
As novas pontas Impact da Metabo 
adequam-se na perfeição para 
trabalhos exigentes com chaves de 
impacto. Estas distinguem-se pela 
sua durabilidade 70 % mais elevada. 
Disponível em 29 mm e 49 mm.

NOVO



equipamento standard:
Gancho para cinto e depósito para pontas,  
2 baterias Li-Power Extreme (18 V/4,0 ah), 
carregador ASC 30 – 36 V "AIR COOLED", 
mala em plástico 

chave de impacto sem fio  
ssW 18 lt

equipamento standard:
Gancho para cinto e depósito para pontas,  
2 baterias Li-Power Extreme (18 V/4,0 ah), 
carregador ASC 30 – 36 V "AIR COOLED",  
mala em plástico 

aparafusadora de impacto sem fio  
ssd 18 lt 

NOVO

NOVO€ 442,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.02195.50

€ 431,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.02196.50

dados técnIcos ssW 18 lt ssd 18 lt

binário máx. níveis 1/2/3 100 /140 / 210 Nm 75 /120 /150 Nm

rotações em vazio 
– Nível 1  
– Nível 2
– Nível 3

0 – 900 /min
0 – 1.650 /min
0 – 2.300 /min

0 –1.000 /min
0 –1.850 /min
0 – 2.500 /min

encabadouro Quadrado exterior 1/2" Sextavado interior 1/4"

n.° máx. de impactos 3.000 /min 3.300 /min

Peso (com bateria 4,0 ah) 1,6 kg 1,6 kg

acessórIos aconselhados n.º de pedido Preço
s. IVa*

caixa de pontas Impact 49 mm,
7 unid. (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40) 6.28850.00 34,42

caixa de pontas Impact 29 mm, 8 unid. (PZ2, PZ3, 
T15, T20, T25, T30, T40, porta-pontas) 6.28849.00 29,87

conjunto de chaves de caixa de impacto, 
10 unid. (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)

6.28831.00 62,11

adaptador de 1/2" para 1/4" e 6,3 
resistente ao impacto 6.28836.00 16,95

adaptador de 1/4" e 6,3 para 1/2" 72 mm  
resistente ao impacto 6.28838.00 6,06

5,23 6,44

5,23 6,44

5,23 6,44

5,23 6,44

5,23 6,44

chaves de caixa sextavadas, resistente ao impacto

Preço
s. IVa*

Preço
s. IVa*

1/4" 6.28839.00 5,23 9 mm 6.28844.00 5,69

3/8" 6.28840.00 5,23 10 mm 6.28845.00 5,69

6 mm 6.28841.00 5,23 12 mm 6.28846.00 6,30

7 mm 6.28842.00 5,23 13 mm 6.28847.00 6,30

8 mm 6.28843.00 5,23

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

04 – 05

OFERTA:  
Lanterna

em todos os modelos da linha lt



BUCHA 13 MM

tecnologia li-Power
Com a tecnologia Li-Power da Metabo, concebida para 
profissionais, usufrua de todas as vantagens da nova 
geração de baterias ultra-potentes da Metabo:

• Gestão de carga da bateria inteligente
• tecnologia de carga patenteada "aIr cooled"
• Monitorização das células individuais da bateria (escP)
• Gestão de carga e descarga controlada por processador

Em conjunto com um conceito de motores e engrenagens 
duradouras, estas características oferecem-lhe a solução 
ideal para os seus desafios diários.

berbequim de percussão 
sem fio  
sb 18 lt

Martelo rotativo sem fio  
bha 18 ltX

equipamento standard:
Bucha de aperto rápido, 2 baterias Li-Power 
Extreme (18 V/4,0 ah), Carregador ASC 30-36 V 
“AIR COOLED”, Mala em plástico

berbequim-aparafusadora  
sem fio bs 14.4 li

equipamento standard:
Bucha de aperto rápido,  
2 baterias Li-Power Compact 
(14,4 V/1,5 ah), Carregador 
SC 60 Plus, Mala em plástico, 
Conjuntos de acessórios

ULTRA-longa. ULTRA-segura. ULTRA-compacta.

•   Oficina móvel: mala em plástico com 
diversos acessórios para fazer furos, 
aparafusar e muito mais

•   Sistema de monitorização multifunções 
para a protecção da máquina e da bateria

•   Baterias robustas com indicador de 
capacidade

•   Garantia de 3 anos sobre a bateria

 VantaGens da Metabo:

Sistema electrónico Vario-
speed (V) para regulação 
contínua das rotações

Paragem rápida para 
aparafusar rapidamente de 
forma sequencial

Garantia de 3 anos na bateria

€ 380,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.02103.50

€ 214,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.02105.88

dados técnIcos bs 14.4 li sb 18 lt bha 18 ltX

diâmetro do furo em  – Madeira 
– Aço

20 mm
10 mm

38 mm
13 mm

22 mm
10 mm

rotações em vazio 0 – 450 / 0 – 1.600 /min 0 – 450 / 0 – 1.600 /min 0 – 1.100 /min

binário máx. (duro) 40 Nm 60 Nm –

Peso (com bateria de 1,5 ah) 1,4 kg 1,9 kg 3,1 kg

•   Cinta de transporte para utilizações seguras em 
andaimes

•   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 a 360° 
para um posicionamento de trabalho óptimo em 
qualquer situação

•   Tecnologia patenteada AIR COOLED para um 
tempo de carga curto e uma vida útil prolongada

equipamento standard:
Punho adicional VibraTech (MVT) da Metabo, 
Limitador da profundidade de perfuração,  
2 baterias Li-Power Extreme (18 V/4,0 ah), 
Correia de transporte, carregador rápido  
“AIR COOLED” ASC 30, Mala em plástico

€ 539,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00228.61

•   Electrónico Variospeed (V) para 
regulação contínua da rotação

•   Mecanismo de percussão de 
alto rendimento para 
excelentes resultados

•   Luz de trabalho integrada para boa visibilidade 
mesmo em cantos escuros

•   Sistema de monitorização multifunções para a 
protecção da máquina e da bateria

NOVO



7–7

sOluçõEs EcONÓMicas: cONjuNtOs cOMbO 

combo-set 2.5.1 18 V equipamento standard: 
Rebarbadora angular sem fio  
W 18 LTX 125, rectificadora direita  
sem fio GA 18 LTX, 2 baterias Li-Power 
(18 V/4,0 ah), carregador ASC 30 – 36 V 
"AIR COOLED", em MetaLoc III

+33%
4.0 ah: tempo de trabalho 
33% superior
Com a bateria de 4.0 Ah poderá, com uma carga completa, 
furar, aparafusar, lixar e cortar durante 33% mais tempo …

Garantia de 3 anos
 
Somos o único fabricante de ferramentas eléctricas a 
conceder 3 anos de garantia sobre as nossas baterias 
com tecnologia Li-Power – sem limite de ciclos  
de carga!

combo set 2.1.2 18 V equipamento standard: 
Berbequim-aparafusadora sem fio  
BS 18 LT, chave de impacto sem fio 
SSW 18 LT, 2 baterias Li-Power 
Extreme (18 V/4,0 ah), carregador 
ASC 30 – 36 V "AIR COOLED", em 
MetaLoc III

combo set 2.1 10.8 V equipamento standard: 
Berbequim-aparafusadora sem fio 
PowerMaxx BS, chave de impacto 
sem fio PowerMaxx SSD, ponta 
Pozidriv tam. 2 / 50 mm, bucha de 
aperto rápido, adaptador angular,  
2 baterias Li-Power (10,8 V/1,5 ah), 
carregador LC 40 em MetaLoc I 

combo set 3.1 10.8 V equipamento standard: 
Berbequim-aparafusadora sem fio 
PowerMaxx BS, serra de sabre sem 
fio PowerMaxx ASE, lanterna sem 
fio PowerMaxx LED, ponta Pozidriv 
tam. 2 / 50 mm, bucha de aperto 
rápido, adaptador angular, 2 
baterias Li-Power (1 x 10,8 V/1,5 ah + 
1 x 10,8 V/4,0 ah), carregador LC 40 
em MetaLoc III

€ 542,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.85031.00

€ 678,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.85040.00

€ 225,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.85027.00

€ 283,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.85028.00

06 – 07



equipamento standard: 
Bucha de aperto rápido, adaptador angular, 
ponta Pozidriv tam. 2 / 50 mm, carregador  
LC 40, 2 baterias Li-Power (10,8 V/4,0 ah), 
sortido de pontas (15 unid.), mala em plástico 

berbequim-aparafusadora  
PowerMaxx bs Pro

sortIdo de Pontas, 
adaPtador 
anGular

equipamento standard:
Lâmina de serra de sabre para 
madeira e metal, lâmina serra de 
recortes para metal, 2 baterias  
Li-Power (10,8V/1,5 ah), 
carregador LC 40, mala em plástico

dados técnIcos PowerMaxx ase

curso da lâmina de serra 13 mm

número de cursos em vazio 0 – 3.100 /min

Peso (com bateria de 1,5/4,0 ah) 1,2/1,5 kg

■■ Grande leque de aplicações graças ao encaixe 
rápido para lâminas de serras de sabre e serras 
de recortes

■■ Batente de profundidade ajustável  
sem ferramentas para um  
aproveitamento óptimo de  
toda a lâmina de corte e  
aplicação versáil como por ex.  
em cortes por imersão

serra de sabre sem fio  
PowerMaxx ase

sistema Quick para lâminas de serras de 
sabre e serras de recorte 
Primeiro sistema de fixação sem ferramentas 
a nível mundial para lâminas de serras de 
sabre e serras de recortes.

Pequena – Flexível – Potente:
As aparafusadoras compactas da Metabo oferecem, 
mesmo com um tamanho e peso reduzidos, uma 
potência extrema. Convencem graças ao seu sistema 
inovador que permite alternar entre furar, aparafusar e 
aparafusar em ângulo em segundos.

equipamento standard:
Bucha de aperto rápido, ponta 
Pozidriv tam. 2 / 50 mm, carregador  
LC 40, 2 baterias Li-Power (10,8 V/ 
1,5 ah)

berbequim-aparafusadora sem fio 
de 10,8 Volt PowerMaxx bs basic 

Pistola de silicone sem fio  
PowerMaxx KP

■■ Elevada força de pressão adequada para trabalhar todos os 
materiais, mesmo os especialmente compactos

■■ Regulação contínua da velocidade para trabalhar de forma 
precisa 

■■ Não goteja graças ao retorno automático da cremalheira
■■ Substituição rápida e simples entre sacos e cartuchos
■■ Engrenagem totalmente em metal para maior durabilidade 

equipamento standard:
Tubo 600 ml, dispositivo de 
pressão para sacos e cartuchos, 
bateria Li-Power (10,8V/4,0 ah), 
carregador LC 40

€ 212,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00092.51

€ 195,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.02264.50

€ 166,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00091.50

€ 380,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.02117.60

acessórIos aconselhados n.º de ped.
Preço

s. IVa*

5 lâminas para serras de sabre, 
madeira + metal, série "flexible", 100 x 
0,9 mm, BiM, 1.41–1.81 mm/ 14 –18 TPI

6.28266.00 10,39

5 lâminas para serras de sabre, 
madeira + metal, série "flexible", 
100 x 0,9 mm, BiM, 4 mm / 6 TPI

6.28265.00 10,39

5 lâminas para serras de sabre,  
metal, série "flexible", 100 x 0,9 mm, 
BiM, 2 mm / 14 TPI

6.28267.00 8,94

2 lâminas para serras de sabre, metal, 
série "professional premium", 225 x 
25 x 0,9 mm, 1,4 + 1,8 mm/ 14 + 18 TPI

6.28258.00 11,48

5 lâminas para serras de sabre,  
gesso cartonado, série "expert", 
100 x 0,9 mm, BiM, 4,2 mm / 6 TPI

6.28264.00 10,39



acessórIos aconselhados
n.º de 
pedido

Preço
s. IVa*

sortido serras craneanas bi-metálicas (8 unid.) 6.25434.00 112,85

Composto por serras craneanas bi-metálicas de Ø 22, 29, 35, 44, 51 e 64 mm, adaptador para serras 
craneanas de Ø 14 – 30 mm (tam. 9), adaptador para serras craneanas de Ø 32 – 152 mm (tam. 9).  
Em mala de plástico.

be 1300-X3 Quick 

pOtENtEs, lEVEs, VERsátEis:
Os NOVOs bERbEquiNs cOM sistEMa 
"quick"

Modelo equipado com multiplicador de 
binário PowerX3 com punho adicional longo: 

Modelo equipado com multiplicador de 
binário PowerX3 com punho adicional longo: 

equipamento standard:
Bucha e porta-pontas de substituição rápida, 
punho adicional, anel de aperto com depósito 
para 6 pontas, 2 baterias Li-Power Extreme  
(18 V/4,0 ah), carregador ASC 30 "AIR COOLED", 
mala em plástico 

berbequim-aparafusadora sem fio  
bs 18 ltX Quick

equipamento standard:
Bucha de cremalheira, porta-pontas e 
adaptador angular de substituição rápida, 
chave da bucha, punho adicional longo, mala 
MetaLoc 

berbequim  
be 75 Quick

equipamento standard:
Bucha, porta-pontas e adaptador angular de 
substituição rápida, punho adicional, mala 
MetaLoc 

berbequim  
be 1300 Quick

dados técnIcos be 1300 Quick be 75 Quick bs 18 ltX Quick

binário máx. (duro) com/sem  
Power X3

> 120/46 Nm > 200/75 Nm > 250/96 Nm

diâmetro do furo em
– Aço
– Madeira macia

16/8 mm
40/25 mm

16 mm
50 mm

13 mm
50 mm

rotações em vazio/min 0 – 1.000 / 0 – 3.100 0 – 660 0  – 400 / 0 – 1.400 

Peso sem cabo de alimentação 2,9 kg 2,3 kg 2 kg (c/ bateria)

Veja estas máquinas em 
funcionamento:

be 75-X3 Quick

bs 18 ltX-X3 Quick

(apenas para BS 18 LTX Quick)

 VantaGens da Metabo:

Metabo "Quick":
Substituição rápida do 
encabadouro e da ferramenta. 
Passar de furar para 
aparafusar em segundos.

adaptador do binário PowerX3:
Triplica a força da máquina 
para utilizações extremas

€ 441,–* P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.02109.61€ 388,–* P.V.P. Promoção

N.º de pedido 6.00585.70€ 444,–* P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00593.70

08 – 09

€ 610,–* P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00593.80 € 554,–* P.V.P. Promoção

N.º de pedido 6.00585.80

Modelo equipado com multiplicador de binário 
PowerX3 com punho adicional longo e 1 ponta 
(TX 50):

€ 654,–* P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.02114.61



equipamento standard:
Bucha de aperto rápido Futuro Plus, 
punho adicional longo, limitador da 
profundidade, mala em plástico

■■ Sistema electrónico de onda plena Vario-
Tacho-Constamatic (VTC)

■■ Regulador para pré-selecção da velocidade
■■ Robusto motor Metabo Marathon
■■ Máximo desempenho também com rotação 
para a esquerda através da ponte de 
escovas de carvão giratória

■■ Peso sem cabo de alimentação 2,9 kg

berbequim de percussão de 
duas velocidades  
sbe 1300

■■ Sistema electrónico 
Variospeed (V)

■■ Regulador para pré-
selecção da velocidade

■■ Caixa de velocidades em 
alumínio fundido sob 
pressão

■■ Robusto motor Metabo 
Marathon

■■ Peso sem cabo de 
alimentação 2,7 kg

berbequim de percussão de duas velocidades  
sbe 850

equipamento standard: 
Bucha de aperto rápido Futuro Plus, punho adicional, 
limitador da profundidade, mala MetaLoc 

equipamento standard:
Punho adicional, sem adaptador

■■ Aparelho misturador para utilização contínua em condições 
extremas para estucadores, pintores e pedreiros

■■ Adequado para misturar materiais espessos
■■ Utilização confortável e segura graças ao punho tipo pá

equipamento standard:
Gancho com depósito para pontas 

■■ Compactas, leves e resistentes
■■ Batente de profundidade removível
■■ Sistema patenteado de substituição rápida  
de pontas

■■ Electrónico V

aparafusadora electrónica 
se 2800 / se 4000

Misturador  
rWe 1100

pOtENtE – VERsátil  
– cONFORtáVEl

dados técnIcos sbe 850 sbe 1300

Potência nominal 850 W 1.300 W

rotações em vazio 0 –1.100/ 
0 – 3.400 /min

0 –1.000/ 
0 – 3.100 /min

binário máx. (flexível/rígido) 36/14 Nm 46/17 Nm

diâmetro do furo em  
- Betão 
- Aço 
- Madeira macia

 
20 mm
13/8 mm
40/25 mm

 
20 mm
16/8 mm
40/25 mm

dados técnIcos rWe 1100

binário máx. (flexível/rígido) 45 Nm

Potência nominal 1.100 W

diâmetro máx. do cesto misturador 160 mm

Peso sem cabo de alimentação 3,4 kg

2 hastes 
MIsturadoras  

tIPo rs 3

€ 287,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.90691.00

€ 221,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00843.50

€ 173,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.20003.00 
N.º de pedido 6.20004.00

€ 177,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00842.50

VantaGens Metabo:

Bucha de aperto rápido e 
dispositivo de paragem do veio 
para mudar a ferramenta 
confortavelmente com uma mão

Embraiagem de segurança Metabo 
S-automatic

dados técnIcos SE 2800 SE 4000 

Binário 8 Nm 6 Nm

Rotação em vazio 0 - 2.850 /min 0 - 4.000 /min

Potência nominal 400 W 400 W



O pEsO-pluMa 
VigOROsO

equipamento standard:
Gancho com depósito para pontas 

■■ Extremamente versátil: adequado para furar com e sem percussão, demolir e 
aparafusar

■■ Substituição da bucha Metabo "Quick"
■■ Sistema electrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para a 
regulação contínua das rotações

■■ Engrenagem de duas velocidades, paragem da percussão, paragem da rotação

Martelo multifunções  
uhe 2850 Multi

equipamento standard:
Bucha de percussão para ferramentas com encabadouro SDS-plus, bucha de 
aperto rápido para ferramentas com encabadouro cilíndrico, punho adicional 
em borracha, limitador de profundidade de ajuste rápido, mala em plástico 

dados técnIcos uhe 2850 Multi

diâmetro do furo em 
- Madeira  
- Aço 
- Betão com brocas de percussão

28 mm
13/6 mm
28 mm

rotações em vazio 0 – 945 / 0 – 2.480 /min 

binário máx. (flexível/rígido) 13 Nm

Peso sem cabo de alimentação 3,4 kg

equipamento standard:
Bucha de percussão para ferramentas com 
encabadouro SDS-plus, bucha de aperto 
rápido para ferramentas com encabadouro 
cilíndrico, punho adicional em borracha, 
limitador de profundidade, mala em plástico

dados técnIcos Khe 3251

diâmetro do furo em:
- Betão com brocas de percussão
- Madeira
- Aço

32 mm
35 mm
13 mm

Potência nominal 800 W

Potência máx./golpe (EPTA) 3,1 J

Potência de percussão 222 J/s

encabadouro SDS-plus

Peso sem cabo de alimentação 3,5 kg

Martelo combinado  
Khe 3251
■■ Adequado para acessórios com encabadouro SDS-
plus ou encabadouro cilíndrico

■■ Paragem da percussão para furar sem percussão
■■ Paragem da rotação para demolição
■■ Sistema electrónico Variospeed (V)
■■ Embraiagem de segurança
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VantaGens da Metabo:

Trabalhar com menos vibrações protegendo as 
articulações graças ao sistema de amortecimento 
integrado

Mecanismo de percussão de elevado rendimento 
em caixa e engrenagens de alumínio

     acessórIos aconselhados n.º de ped.
Preço

s. IVa*

estojo de brocas universais 4 unid. 6.27185.00 14,09

conjunto de brocas sds-plus Pro 4 Premium 7 unid. 6.26245.00 42,96

conjunto de brocas/escopros sds-plus 5 unid. 6.30477.00 25,08

escopro para azulejos sds-plus 165 x 75 mm, curvo 6.31449.00 17,18

€ 366,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00659.00

€ 292,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00712.00



MARTELO COMBINADO  
ELECTRóNICO KHE 76
• Furar com percussão e demolir
• Encabadouro para acessórios SDS-Max
• Sistema anti-vibração Metabo  

VibraTech e “Tilger”
• Electrónico VTC e redução da  

força de impacto
• Embraiagem de segurança S-Automatic

MARTELO COMBINADO 
ELECTRóNICO KHE 56
• Furar com percussão e demolir
• Encabadouro para acessórios SDS-Max
• Metabo VibraTech: sistema anti-vibração 

nos punhos
• Electrónico VTC e redução da força de 

impacto
• Embraiagem de segurança S-Automatic

dados técnIcos KHE 56 KHE 76 KHE 96 

Binário 90 Nm 100 Nm 120 Nm

Diâmetro do furo em
– Betão com brocas de percussão 45 mm 50 mm 50 mm

Potência nominal 1.300 W 1.500 W 1.700 W

Número máx. de impactos 2.840 /min 2.735 /min 1.950 /min

Energia por golpe máx. (EPTA) 8,5 J 11,9 J 20 J

Diâmetro do colar de aperto 66 mm 66 mm 73 mm

Peso sem cabo de alimentação 6,7 kg 8,4 kg 11,8 kg

MARTELO COMBINADO 
ELECTRóNICO KHE 96 
• Furar com percussão e demolir
• Encabadouro para acessórios SDS-Max
• Metabo VibraTech: sistema anti-vibração 

nos punhos
• Electrónico VTC com pré-selecção da 

rotação
• Embraiagem de segurança S-Automatic

€ 688,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 6.00340.00

€ 789,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 6.00341.00

Equipamento standard:
Punho adicional Metabo Vibratech (MVT), limitador 
de profundidade (apenas KHE 56), lubrificante, pano 
de limpeza e estojo em plástico

• Encabadouro para acessórios SDS-Max
• Metabo VibraTech: sistema anti-vibração nos punhos
• Electrónico VTC com pré-selecção do número de impactos

Equipamento standard:
Punho adicional Metabo Vibratech (MVT), punho em arco, 
lubrificante, pano de limpeza e estojo em plástico

MARTELO DE DEMOLIÇãO ELECTRóNICO  
MHE 96

• Encabadouro para acessórios SDS-Max
• Metabo VibraTech: sistema anti-vibração nos punhos
• Electrónico VTC e redução da força de impacto
• Caixa de velocidades em magnésio

Equipamento standard:
Punho em arco, lubrificante para encabadouro, pano de limpeza e 
estojo em plástico

dados técnIcos MHE 56 MHE 96 

Encabadouro SDS-max SDS-max

Potência nominal 1.300 W 1.600 W

Número máx. de impactos 2.840 /min 1.950 /min

Energia por golpe máx. (EPTA) 8,5 J 20 J

Peso sem cabo de alimentação 6,3 kg 11 kg

€ 645,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 6.00366.00

€ 979,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 6.00596.00

MARTELO DE DEMOLIÇãO ELECTRóNICO  
MHE 56

€ 869,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 6.00396.00

em todos os modelos

OFERTA:  
Multitool



Para todas as 
calhas-guia  
no mercado

NOVOa VERsátil sERRa ciRculaR ks 55 Fs

■■ Serra circular robusta para cortes precisos  
com calhas-guia Metabo e outros sistemas  
comuns sem adaptador

■■ Placa de guia leve em alumínio fundido sob pressão
■■ Regulação do ângulo da lâmina em relação à placa de guia  
para maior precisão de corte

■■ Cortes inclinados até 47º com bloqueio do ângulo aos 45º

equipamento standard:
Lâmina de serra circular em metal duro (18 dentes), paralela, adaptador 
para extracção de aparas, chave sextavada

serra circular 
Ks 55 Fs

dados técnIcos Ks 55 Fs

Profundidade de corte máx. a 90° 55 mm 

Profundidade de corte máx. a 45° 39 mm

rotações em vazio 5.600 /min

Peso sem cabo de alimentação 4 kg

1.200 Watt: 
ainda mais 
potência

serra circular electrónica  
Kse 68 Plus

€ 145,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00955.00

€ 375,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00545.00
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cORtE DE EXcElÊNcia

■■ Embraiagem de segurança S-Automatic
■■ Estrutura em alumínio fundido
■■ Corte com inclinação até 45º
■■ Electrónico VTC com pré-selecção da rotação

dados técnIcos KSE 68 PLUS

Potência nominal 1.600 W

Profundidade máx. de corte a 90° 68 mm

Profundidade máx. de corte a 45° 48 mm

Rotação em vazio 2.000 - 4.200 /min 

    acessórIos aconselhados n.º de ped.
Preço s.

IVa

lâmina de serra circular hW/ct 160x20, 10 WZ 22° 6.28002.00 13,50

lâmina de serra circular hW/ct 160x20, 24 WZ 20° 6.28031.00 24,63

lâmina de serra circular hW/ct 160x20, 54 FZ/TZ 8° 6.28073.00 35,91

lâmina de serra circular hW/ct 254x30, 24 WZ 5° neg. 6.28220.00 29,25

lâmina de serra circular hW/ct 254x30, 48 WZ 5° neg. 6.28221.00 42,48

lâmina de serra circular hW/ct 216x30, 24 WZ 5° neg. 6.28009.00 47,47

lâmina de serra circular hW/ct 216x30, 48 WZ 5° neg. 6.28041.00 62,32

equipamento standard:
Lâmina de serra circular fina em metal duro (14 dentes), 
paralela, chave sextavada



acabaMENtOs iRREpREENsÍVEis:  
liXaDEiRas MEtabO

NOVO

■■ A única lixadeira de disco orbital com 
regulação dupla do diâmetro orbital. 
Superfícies até 100% mais finas ou  
até 70% maior capacidade de  
desbaste.

■■ O interruptor TurboBoost  
permite utilizar reservas de  
potência adicionais para um  
desbaste máximo.

■■ Regulador para pré-selecção da  
velocidade

lixadeira de disco orbital  
electrónica sXe 450 turbotec

■■ Para cortar madeira, plásticos, tubos, perfis metálicos e muito mais
■■ Caixa de engrenagens compacta em alumínio fundido sobre pressão
■■ Sistema electrónico Variospeed (V)
■■ Substituição rápida da lâmina de serra Metabo "Quick"
■■ Limitador de profundidade ajustável sem ferramentas

dados técnIcos sXe 450 turbo tec

diâmetro do prato de apoio 150 mm

Potência nominal 350 W

oscilações em vazio 8.400 – 22.000 /min 

diâmetro orbital 2,8 / 6,2 mm

Peso sem cabo de alimentação 2,2 kg

dados técnIcos Pse 1200

número de cursos em vazio 0 – 2.600 /min 

curso da lâmina de serra 28 mm

Peso sem cabo de alimentação 4 kg

lixadeira orbital 
sre 4351 turbotec

■■ Acabamento excelente sem 
marcas nem sulcos

■■ Sistema de fixação universal 
para fixar abrasivos sem 
dificuldade

■■ Sistema oscilante com  
poucas vibrações para  
um funcionamento  
muito silencioso

equipamento standard:
Base auto-aderente, punho adicional  
amovível, cartucho colector de pó, 1 filtro plissado 

€ 256,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.11351.00

dados técnIcos sre 4351 

base de lixar 112 x 230 mm 

Potência nominal 350 W

número de oscilações em vazio 8.400 – 22.000 /min 

Peso sem cabo de alimentação 2,7 kg

serra de sabre electrónica  
Pse 1200

■■ Para lixar madeira, plásticos, metais, pedra, 
superfícies envernizadas, etc.

■■ Leve, prática e operável apenas com uma mão
■■ Aspiração de pó integrada com filtro Intec

■■ Excelente relação peso/rendimento
■■ Prática e operável apenas com uma mão
■■ Aspiração de pó integrada com filtro Intec

lixadeira FSR 200 Intec

lixadeira de disco orbital  
FsX 200 Intec

equipamento standard:
Base de apoio com fixação auto-
aderente, chave sextavada, punho 
adicional amovível, cartucho colector 
de pó, 1 filtro plissado 

€ 220,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00129.00

equipamento standard:
Estojo em plástico

equipamento standard:
Estojo em plástico

equipamento standard:
Estojo em plástico 

€ 254,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.01301.00

acessórIos aconselhados n.º de ped. Preço s. IVa*

5 lâminas para serras de sabre, madeira, Flexible, 150 x 1,25 mm 6.31984.00 11,47

5 lâminas para serras de sabre, h + M, Pionier, 200 x 1,25 mm 6.31915.00 22,23

€ 70,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00066.50

€ 76,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.09225.50

dados técnIcos FSR 200 Intec

Potência nominal 200 W

Base da lixadeiraa 114 x 102 mm

Número de oscilações
em vazio 26.000 /min

dados técnIcos FSX 200 Intec

Potência nominal 240 W

Diâmetro do prato de apoio 125 mm

Rotação em vazio 11.000 /min

Diâmetro orbital 2,7 mm



€ 99, –*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.90445.00

■■ Motor potente e resistente a sobrecargas com elevada reserva de potência
■■ Excelentes resultados de lixagem e trabalho confortável graças à posição do centro 
de gravidade do motor

■■ Sistema electrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
■■ Saco de aspiração anti-estático com fecho de correr
■■ Adequada para utilização estacionária
■■ Com batente longitudinal para a condução precisa da peça de trabalho em utilização 
estacionária

lixadeira de cinta 
electrónica 
bae 75 

equipamento standard:
Saco colector em pano, punho 
adicional, chave sextavada, 
adaptador de aspiração, guia 
paralela, cavalete

dados técnIcos bae 75

Potência nominal 1010 W

cinta de lixa 75 x 533 mm 

superfície de apoio da cinta de lixa 85 x 150 mm 

Peso sem cabo de alimentação 4,7 kg

■■ Kit de renovação para limpar, restaurar e criar efeitos rústicos na madeira
■■ Polidora para utilização profissional contínua
■■ Binário extremamente elevado graças à engrenagem redutora de dois níveis
■■ Tampa frontal ergonómica para fácil condução da máquina
■■ Pequena e prática como uma rebarbadora compacta
■■ Sistema electrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

equipamento standard:
Resguardo de protecção da mão, punho lateral, 3 escovas  
(P46, P60, P80) 

dados técnIcos Pe 12-175

Para base de apoio até no máx. 175 mm 

Potência nominal 1.200 W

rotaçôes em vazio 700 – 2.200 /min 

Peso sem cabo de alimentação 2,4 kg

Polidora angular Pe 12-175 com kit de renovação

■■ Robusta, com 4 amortecedores de oscilação e 
rolamentos blindados

■■ Base sólida em alumínio fundido
■■ Fixação rápida da lixa

lixadeira  
sr 20-23

dados técnIcos sr 20-23

Potência nominal 210 W

Base da lixadeira 92 x 183 mm

Número de oscilações em vazio 21.700 /min 

€ 349,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.02175.87

€ 229,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00375.00
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Supporte P/
Filtro 

JG. Lixas  
93 x 230 mm



Serra de corte  
transversal  
e em esquadria  
KGS 254 M

DADOS TéCNICOS KS 216 M Lasercut KGS 254 M

Potência nominal 1,35 kW 1,8 kW

Largura de corte (90º/45º) 120 mm/80 mm 305 mm/205 mm

Profundidade de corte (90º/45º) 60 mm/45 mm 90 mm/47 mm 

Lâmina de serra Ø 216 x 30 mm 254 x 30 mm

Equipamento standard:
Lâmina de serra em metal duro com dente cruzado (40 dentes KS 216 M 
Lasercut/48 dentes KGS 254 M), 2 extensões laterais da mesa, perfis de 
encosto altos móveis lateralmente, dispositivo de fixação da peça, ferra-
menta para a substituição da lâmina, saco de recolha de aparas, laser

Características comuns

■■ Para madeira, painéis revestidos e plásticos
■■ Comandos com aplicações de borracha

■■ Mesa rotativa com regulação precisa do ângulo
■■ Elevada mobilidade

Serra de corte  
transversal  
e em esquadria  
KS 216 M Lasercut

€ 136,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 010 216 0300

€ 299,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 010 254 0400

Potente, robusta e electrónica

dados técnIcos steb 140 Plus steb 80 Quick

espessura máx. do material 
- Madeira
- Metais não-ferrosos
- Chapa de aço

140 mm
35 mm
10 mm

80 mm
25 mm
8 mm

Potência nominal 750 W 590 W

Peso sem cabo de alimentação 2,5 kg 2,0 kg

equipamento standard:
Bocal de aspiração, visor de protecção, 
placa de protecção em Pertinax, placa de 
protecção em feltro, adaptador de calhas-
guia, insersor anti-aparas, lâmina para 
serras de recorte de madeira "professional" 
(de corte perfeito), lâmina para serras de 
recorte universal "pionier", estojo e 
plástico

serra de recortes  
steb 140 Plus 

 VantaGens da Metabo:

Extremamente prática: punho 
mais fino com superfícies em 
borracha 

Substituição rápida da lâmina 
Metabo "Quick" sem necessidade 
de usar ferramentas com ejecção 
automática 

Arranque automático confortável: 
aceleração automática do 
número de cursos ao serrar 

serra de recortes electrónica 
steb 80 Quick

€ 118,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.01041.50

Equipamento standard:
Bocal de aspiração, visor de protecção, Insersor anti-aparas, chave sextavada 

■■ Substituição rápida da lâmina Metabo „Quick“ sem necessidade de usar ferramentas
■■ Rolo de apoio da lâmina de serra com ranhura-guia colocado num nível baixo para cortes de 
grande precisão

■■ Punho fechado revestido a borracha antiderrapante para um trabalho confortável com uma mão

     acessórIos aconselhados n.º de ped.
Preço s.

IVa

5 lâminas para serras de recortes, madeira, série "professional", 
74/ 4,0 mm, HCS 

6.23633.00 2,92

5 lâminas para serras de recortes, madeira, série "professional", 
74/ 2,5 mm, HCS 

6.23634.00 3,70

5 lâminas para serras de recortes, metal, série "classic", 
51/ 1,2 mm, HSS 

6.23637.00 3,61

5 lâminas para serras de recortes, madeira, série "professional", 
93 / 2,2 mm, HCS 

6.23998.00 6,52

5 lâminas para serras de recortes, madeira + metal, série "pionier", 
106 mm, progressivas, BiM 

6.23677.00 10,65

COM BRAÇO 

EXTENSÍVEL

€ 243,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.01404.50



dados técnIcos BAS 317 WNB / BAS 317 DNB

Potência nominal 900 W 

Superfície de apoio 548 x 400 mm

Altura de trabalho sem cavalete 510 mm

Altura de corte 165 mm 

Largura de passagem 305 mm

Velocidade de corte 370/800 m/min

Equipamento standard:
Fita de serra universal A6, cavalete, paralela, baten-
te angular, guia de três rolos de precisão, adaptador 
de aspiração (adequado para Ø 44, 58, 100 mm)

dados técnIcos KGS 315 Plus

Medidas C x L x A 950 x 765 x 660 mm

Superfície de apoio 1070 x 365 mm

Largura de corte 90°/45° 320 mm/223 mm

Profundidade de corte 90°/45° 120 mm/76 mm

Peso 26 kg

Potência nominal 2,2 kW

Lâmina de serra Ø 315 x 30 mm

Serra circular de bancada 
TKHS 315 C

dados técnIcos TKHS 315 C

Medidas C x L x A 1.650 x 650 x 1.000 mm

Dimensões da mesa 550 x 800 mm

Voltagem 230 V/400 V

Altura de corte 90/45° 85 mm/60 mm

Velocidade de corte 50 m/s

Lâmina de serra Ø 315 x 30 mm

Potência nominal 2 kW/2,8 kW

Equipamento standard:
Lâmina de serra circular fina em metalduro,  
paralela, chave sextavada

Equipamento standard:
Lâmina de serra em metal duro com dente cruzado, 2 extensões 
laterais da mesa, paralelas altas móveis lateralmente, dispositivo 
de fixação da peça, dispositivo de aspiração de aparas, bocal de 
aspiração, laser 

Serra de corte transversal, em esquadria  
e circular de bancada 
KGT 300

dados técnIcos KGT 300

Largura de corte 90º/45º 170/112 mm

Profundidade máx. de corte 90° / 45° 100 mm/66 mm

Rotação em vazio 3.400 /min 

Altura de trabalho sem cavalete 420 mm

Velocidade de corte (máx.) 56 m/s

Lâmina de serra Ø 315 x 30 mm

Altura de corte – serra circular de bancada 90° 0 - 55 mm

Potência nominal 1,8 kW

Peso 21 kg

Equipamento standard:
Lâmina de serra em metal duro, resguardo 
de aparas, paralela e ferramenta para 
substituição da lâmina

TKHS 315 C-2, 8 DNB
Corrente trifásica
No Pedido 0193152040

TKHS 315 C-2, 0 WNB 
Corrente monofásica
No Pedido 0193152023

Serra circular
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No Pedido 009 031 7100

Serra de fita  
BAS 317 Precision DNB 

CORRENTE TRIFÁSICA

Serra de fita  
BAS 317 Precision WNB 

CORRENTE MONOFÁSICA
No Pedido 009 031 7000

Serras de corte transversal e em esquadria 
KGS 315 PLUS

€ 741,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 010 330 0000

€ 383,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 0193152023

€ 426,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 0193152040

€ 489,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 009 031 7000
No Pedido 009 031 7100

■■ Serra com 3 funções
■■ Regulação da altura de 
corte

■■ Estrutura em alumínio
■■ Inclinação à esquerda e 
direita

■■ Paralela estável

Características comuns

■■ Inclinação da lâmina de serra a 45º
■■ Estrutura e motor pré-montado
■■ Ideal para utilização em estaleiros
■■ Mesa de apoio e tampo galvanizado

Características comuns

■■ Elevada precisão e rendimento
■■ Duas velocidades de corte
■■ Substituição rápida da fita de 
serra

■■ Para madeira, painéis 
revestidos e plásticos

■■ Electrónico VC com pré-
selecção de rotações

■■ Inclinação à esquerda e  
direita e braço extensível

■■ Regulação de profundidade 
de corte e imobilizador de 
transporte

■■ Comandos operados a partir 
da posição de trabalho

€ 997,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 010 315 0000

2 PONTOS 

ASPIRAÇãO



duas alturas  
de trabalho
também para trabalhar junto ao chão

a mais leve serra circular 
de bancada móvel 
A TS 254 com os seus 33,4 kg incluíndo o cavalete,  
é até 50 % mais leve em comparação com outras  
serras circulares de bancada móveis da sua  
classe!

Graças ao seu formato compacto,  
pode transportar facilmente a TS 254  
e armazená-la de forma a ocupar  
pouco espaço.

cavalete articulado 
integrado
Compacto e extremamente  
estável!

Montagem em  
apenas 15 segundos

NOVONOVO paDRãO EM MObiliDaDE
SeRRA ciRcULAR de bANcAdA TS 254  
cOM cAVALeTe ARTicULAdO

comparação de peso

Máquina A Máquina B Máquina C Máquina D Máquina E Máquina F Metabo  
TS 254

kg 70

60

50

40

30

20

10

0 

Peso de 
serras 
circulares 
de bancada 
com 
cavalete e 
base

66,6 kg 64 kg
55 kg

51 kg

33,4 kg

58 kg

38 kg



serra circular de bancada ts 254  
com cavalete articulado 
destaques adicionais
Para sua segurança:

• Travão rápido do motor para paragem da lâmina de serra em  
3 segundos

• Protecção contra rearranque involuntário: evita o arranque 
inadvertido da máquina após uma interrupção da corrente

• Aspiração de aparas em 2 pontos para trabalhar sem poeiras

Para a sua produtividade:

• Motor potente de 2000 Watt com protecção electrónica contra 
sobrecargas

• Cunha rebatível sem ferramentas para montagem mais simples
• Reposicionamento automático de 0 - 45°

Montagem em  
apenas 15 segundos

equipamento standard ts 254: Lâmina de serra de metal duro 
com dente cruzado (40 dentes), cavalete, rodas em borracha 
endurecida, paralela, batente angular, prolongamento da mesa, 
extensão lateral da mesa, depósito para lâminas de serra, 
dispositivo de aspiração de aparas, cabo de borracha (3 m), 
empurrador

equipamento standard asr 2025: Mangueira de aspiração 
(Ø 35 mm, 2,5 m de comprimento), peça intermédia do 
punho, 2 tubos de aspiração, 2 cassetes de filtro em celulose, 
bocal para juntas, bocal universal, saco do filtro em papel 

dados técnIcos ts 254

altura de corte 0 – 87 mm

altura de corte máx. (90º/45°) 87/50 mm

lâmina de serra Ø 254 x 30 mm

Velocidade de corte máx. 56 m/s

€ 1.080,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.90695.00

Grande versatilidade de utilização  
por ex. para cortar perfis

asPIrador  
unI Versal  

asr 2025

serra ts 254 + aspirador 
universal asr 2025

    acessórIos aconselhados n.º de ped.
Preço

s. IVa*

lâmina de serra circular hW/ct 
254x30, 24 WZ 20°

6.28025.00 28,84

lâmina de serra circular hW/ct 
254x30, 40 WZ 20°

6.28059.00 41,90

lâmina de serra circular hW/ct 
254x30, 80 FZ/TZ, 5°

6.28093.00 59,38



€ 109,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 6.00259.00/
No Pedido 6.00263.00

€ 119,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 6.20035.00

Características comuns

■■ Motor Metabo Marathon e embraiagem de segurança S-Automatic
■■ Caixa de engrenagens em alumínio fundido
■■ Resguardo de protecção anti-torção e de ajuste rápido

equipamento standard: 
Resguardo de protecção, flange de apoio, porca de aperto, punho, 
chave de pinos

Rebarbadora angular  
WQ 1000

■■ Sistema autobalancer: vibrações reduzidas e maior durabilidade dos 
discos

■■ Metabo Quick: ajuste do resguardo e mudança do disco sem chave
■■ Motor Metabo Marathon e embraiagem de segurança S-Automatic
■■ Electrónico VTC

Rebarbadora angular  
WEA 14-125 Plus

Rebarbadora angular  
W 8-115 / W 8-125

■■ Metabo Quick: ajuste do resguardo e mudança do disco sem chave
■■ Motor Metabo Marathon e embraiagem de segurança S-Automatic
■■ Caixa de engrenagens em alumínio fundido

equipamento standard: 
Resguardo de protecção, flange de apoio, porca de aperto “Quick”, 
punho

equipamento standard: 
Resguardo de protecção, porca de aperto 
„Quick“, punho VibraTech (MVT) da Metabo

produtividade. segurança. Robustez.

dados técnIcos W 8-115 W 8-125 WQ 1000 WEA 14-125 Plus

Potência nominal 850 W 850 W 1.010 W 1.450 W

Ø dos discos de rebarbar 115 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Binário 2,2 Nm 2,2 Nm 3 Nm 3,3 Nm

Rotação em vazio 10.000 /min 10.000 /min 10.000 /min 7.000 - 10.500 /min

€ 179,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 6.01105.00

 VantaGens da Metabo:
Para sua segurança: 
• Embraiagem de segurança S-automatic da Metabo: protege-o 

de contra-golpes perigosos que ocorrem bruscamente 
quando as ferramentas ficam presas ou entaladas

• A protecção contra rearranque involuntário evita o arranque 
inadvertido da máquina em caso de interrupção da corrente

Para a sua produtividade: 
• Substituição fácil e rápida dos discos sem usar chave com o 

sistema Metabo "Quick"
• O resguardo de protecção anti-torção pode ser ajustado em 

segundos sem usar chave

durabilidade para a sua ferramenta: 
• Extrema durabilidade graças ao motor Metabo Marathon
• A caixa de engrenagens em alumínio fundido sob pressão 

assegura uma maior durabilidade da máquina

    acessórIos aconselhados n.º de ped. Preço s. IVa*

conjunto de coroas de perfuração 
diamantadas para azulejo "dry", 7 peç.

6.28317.00 250,48

disco de corte Flexiarapid super Inox 
115x1,0x22,23, modelo recto 

6.16216.00 1,25

disco de corte Flexiarapid super Inox 
125x1,0x22,23, modelo recto 

6.16220.00 1,33

disco de corte diamantado "professional", 
"uP", universal, 115 x 22,23 mm, 

6.24306.00 3,94

disco de corte diamantado "professional", 
"uP", universal, 125 x 22,23 mm, 

6.24307.00 5,67

disco de corte diamantado "professional", 
"uP", universal, 230 x 22,23 mm, 

6.24310.00 14,15
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rebarbadora angular  
W 720-115 / W 720-125 
W 820-115 / W 820-125

características comuns:
■■ Caixa do motor estreita para um óptimo 
manuseamento

■■ Motor robusto e resistente ao desgaste
■■ Elevada resistência contra sobrecargas
■■ Caixa de velocidades em alumínio  
fundido sob pressão

rebarbadora angular  
We 1450-125 rt

€ 68,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.06727.00
N.º de pedido 6.06728.00

dados técnIcos W 720-115 W 720-125 W 820-115 W 820-125 W 1080-125 rt We 1450-125 rt

binário 1,6 Nm 1,8 Nm 1,6 Nm 1,8 Nm 3 Nm 5 Nm

Potência nominal 720 W 720 W 820 W 820 W 1.080 W 1.450 W

Ø dos discos de rebarbar 115 mm 125 mm 115 mm 125 mm 125 mm 125 mm

rotações em vazio 11.000 /min 10.000 /min 11.000 /min 10.000 /min 10.500/min 9.000/min

rotações em carga 6.500/min 6.500/min 6.500/min 6.500/min 5.700/min 6.500/min

Peso sem cabo de alimentação 1,6 kg 1,6 kg 1,7 kg 1,7 kg 2,4 kg 2,4 kg

equipamento standard W 720-115 / W 720-125 / 
W 820-115 / W 820-125: 
Resguardo de protecção, flange de apoio, porca 
de aperto, punho, chave de pinos

rebarbadora angular  
W 1080-125 rt
características comuns:
■■ Ideal para trabalhar acima do nível da cabeça
■■ Motor robusto e resistente ao desgaste
■■ Alta resistência contra sobrecargas
■■ Caixa do motor estreita para um óptimo manuseamento
■■ Caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão

características comuns:
Idêntica a W 1080-125 RT mas com:
■■ Limitação electrónica da corrente de arranque e protecção 
contra arranque involuntário

equipamento standard W 1080-125 rt/ We 1450-125 rt: 
Resguardo de protecção, flange de apoio, porca  
de aperto, punho, chave de pinos

€ 57,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.06725.00
N.º de pedido 6.06726.00

€ 122,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.06724.00

€ 166,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00680.00

■■ Arranque suave e interruptor de segurança
■■ Metabo Quick: ajuste do resguardo e do 
punho principal

■■ Motor Metabo Marathon com sensor de 
temperatura e aviso luminoso 

■■ Dupla grelha de protecção da bobinagem
■■ Embraiagem de segurança S-Automatic
■■ Punhos Metabo Vibratech (MVT)

rebarbadora angular  
WX 22-180 / WX 22-230 

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

Características comuns

dados técnIcos WX 22-180 WX 22-230 WX 24-180 WX 24-230

Binário 11 Nm 14 Nm 14 Nm 17 Nm

Potência nominal 2.200 W 2.200 W 2.400 W 2.400 W

Rotação em vazio 8.500 /min 6.600 /min 8.500 /min 6.600 /min

Ø dos discos de rebarbar 180 mm 230 mm 180 mm 230 mm

Peso sem cabo de alimentação 5,7 kg 5,8 kg 5,7 kg 5,8 kg

rebarbadora angular  
WX 24-180 / WX 24-230

características comuns:
■■ Arranque suave e interruptor de segurança
■■ Protecção contra rearranque
■■ Motor robusto e resistente

Equipamento standard: 
Resguardo de protecção, flange de apoio, 
porca de aperto, punho, chave de pinos

rebarbadora angular  
WX 2000-180 / WX 2000-230

dados técnIcos WX 2000-180 WX 2000-230

Binário 10 Nm 13 Nm

Potência nominal 2.000 W 2.000 W

Ø dos discos de rebarbar 180 mm 230 mm 

Peso sem cabo de alimentação 5,7 kg 5,8 kg

€ 149,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 6.06419.00/
No Pedido 6.06421.00

€ 169,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 6.06457.00/
No Pedido 6.06459.00

€ 189,–
P.V.P. Promoção
No Pedido 6.06446.00/ 
No Pedido 6.06449.00



MáquiNas pERFEitas  
paRa supERFÍciEs pERFEitas

■■ Lixar, acetinar e polir superfícies e 
corrimões (mesmo junto à parede)

■■ Sistema de monitorização 
multifunções

■■ Bateria rotativa com 3 anos de 
garantia

■■ Rectificar e polir soldaduras angulares
■■ Braço em alumínio ajustável até 270º; flange  
em inox para evitar a contaminação da peça

■■ Sistema de monitorização multifunções
■■ Bateria rotativa com 3 anos de garantia

Acetinadora sem fio  
S 18 LTX 115 Set

Lixadeira de disco sem fio  
KNS 18 LTX 150 Set

equipamento standard: 
Punho, filtro de pó, chave de bocas e sextavada, 3 anéis distanciadores, 
3 rolos de lixa lamelares/em tecido (P60/P80/P180), 2 baterias Li-Power 
Extreme (18 V/4,0 Ah), carregador rápido “AIR COOLED” ASC 30, estojo 
metálico

equipamento standard: 
Resguardo de protecção, flange de apoio, porca de aperto, punho, filtro 
de pó, chave de pinos e sextavada, 3 discos de pré-polimento, lima de 
perfilar com 25 tiras de lixa, 2 baterias Li-Power Extreme (18 V/4,0 Ah), 
carregador rápido “AIR COOLED” ASC 30 e estojo metálico

€ 731,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00154.87

dados técnIcos S 18 LTX 115 Set

Bateria 18 V

Rotações 3.000 /min

Diâmetro do corpo de lixar 100 - 115 mm

Largura do corpo de lixar 50 - 100 mm

€ 833,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00191.87

Como trabalhar  
aço inox de forma 
profissional

COM OU SEM FIO, A LINHA INOX DA METABO 
TEM A SOLUÇãO IDEAL PARA SI

Também disponível com fio:

SE 12-115 SET  
No Pedido 6.02115.50

€ 606,–
P.V.P. Promoção

Também disponível com fio:

KNSE 12-150 SET  
No Pedido 6.02133.50

€ 739,–
P.V.P. Promoção

dados técnIcos KNS 18 LTX 150 Set

Bateria 18 V

Rotação em vazio 3.800 /min

Diâmetro do disco 150 mm



■■ Rotações reduzidas para trabalhar o Inox
■■ Adequada para lixar cordões de soldadura e limpar 
tubos, perfis e superfícies

■■ Sistema de monitorização multifunções
■■ Bateria rotativa com 3 anos de garantia

■■ Rectificar e acetinar pontos de difícil acesso
■■ Braço basculante até 270º
■■ Sistema de monitorização multifunções
■■ Bateria rotativa com 3 anos de garantia

■■ Binário elevado
■■ Caixa do motor estreita  
para um óptimo mauseamento

Rebarbadora angular sem fio  
W 18 LTX 125 INOX Set

Rectificadora de cinta sem fio  
BF 18 LTX 90 Set

Lixadeira sem fio  
RB 18 LTX 60 Set

equipamento standard: 
Resguardo de protecção, flange de apoio, porca de aperto “Quick”, 
punho, filtro, 2 baterias Li-Power Extreme (18 V/4,0 Ah), carregador 
rápido “AIR COOLED” ASC 30, estojo metálico e conjunto de acessórios 
incl., 2 discos de desbaste combinados, 1 disco pré-polimento, 2 pratos 
de apoio auto-aderentes, 15 folhas de lixa Metabo Pyramid e tela de 
lixar auto-aderente, estojo metálico

equipamento standard: 
Punho, filtro de pó, 2 braços para cinta de lixa, 40 cintas de lixa de 
diversos grãos, 12 cintas de tecido, chave sextavada, 2 baterias  
Li-Power Extreme (18 V/4,0 Ah), carregador rápido “AIR COOLED”  
ASC 30 e estojo metálico

equipamento standard: 
Filtro de pó, cintas de lixa em 
corindo de zircónio dos grãos 10xP80 e 10x P120, cintas de lixa Metabo 
Pyramid dos grãos 2xP280/A65, 2xP400/A45, 2xP600/A30 e 2xP1200/
A16, 3 x cintas tecido fino/médio/grosso, cinta de feltro (macio), massa 
de polir (branca) e chave sextavada, 2 baterias Li-Power Extreme 
(18V/4.0Ah), carregador rápido “AIR COOLED” ASC 30 e estojo metálico. 

dados técnIcos W 18 LTX 125 INOX Set

Bateria 18 V

Ø dos discos de rebarbar 125 mm

Rotação em vazio 5.000 /min

dados técnIcos BF 18 LTX 90 Set

Bateria 18 V

Velocidade da cinta em vazio 8 m/s

Largura da cinta de lixa 6 - 19 mm

Comprimento da cinta de lixa 457 mm

dados técnIcos RB 18 LTX 60 Set

Velocidade da cinta em vazio 9.2 m/s

Diâmetro máx. do tubo 60 mm

Ângulo de alcance 190 °

€ 621,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00174.87

€ 689,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00321.87

€ 870,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00192.87

22 –2322 –2322 –23Como trabalhar  
aço inox de forma 
profissional

Também disponível com fio:

BFE 9-90 SET  
No Pedido 6.02134.50

€ 567,–
P.V.P. Promoção

Também disponível com fio:

RBE 12-180 SET  
No Pedido 6.02132.50

€ 1.065,–
P.V.P. Promoção

Também disponível com fio:

RBE 9-60 SET  
No Pedido 6.02183.50

€ 847,–
P.V.P. Promoção

Também disponível com fio:

WE 14-125 INOX PLUS  
No Pedido 6.02131.00

€ 218,–
P.V.P. Promoção

NOVO



Ihr Metabo Fachhändler

NOVO

NOVO

dados técnIcos CS 23-355

Potência nominal 2.300 W

Diâmetro do disco 355 mm

Dimensões máx corte  
Barra / Tubo / Perfil

65 mm / 125 mm /
115 x 130 mm

Rotação em vazio 4.000/min

Peso 16,9 kg

Serra corte de metal  
CS 23-355

Equipamento standard: 
Chave de boca e luneta

■■ Corte rápido de aço, metais não ferrosos,  
ferro e perfis 

■■ Grampo de fixação com inclinação até 45º
■■ Preparada para suportar  
cargas elevadas

€ 249,–
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.02335.85

rectificadora direita 
Ge 710 Plus

dados técnIcos GE 950 G Plus

Consumo de potência nominal 950 W

Potência de saída 510 W

RPM vazio 2.500–8.700 /min

Furo da pinça de aperto 6 mm

Peso sem cabo de alimentação 1,7 kg

rectificadora direita 
Ge 950 G Plus

■■ Bloqueio do veio
■■ Electrónico de onda plena Vario-Constamatic 
(VC) para a regulação contínua das 
rotações. A velocidade mantém-se 
constante sob carga moderada.

■■ Embraiagem de segurança Metabo 
S-automatic: a alimentação de corrente  
é imediatamente interrompida

■■ Protecção contra sobrecargas e rearranque 
involuntário

■■ Manga de protecção em borracha amovível 
para trabalhar com conforto e segurança

■■ Binário elevado, graças a engrenagem planetária 
robusta, e funcionamento silencioso

■■ Bloqueio do veio
■■ Electrónico de onda plena Vario-Constamatic (VC) 
para a regulação contínua das rotações.  
A velocidade mantém-se  
constante sob carga moderada.

■■ Embraiagem de segurança  
Metabo S-automatic: a alimentação de corrente é 
imediatamente interrompida

■■ Protecção contra sobrecargas e rearranque 
involuntário. Manga de protecção em borracha 
amovível para trabalhar com conforto e segurança.

€ 226.–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00616.00

equipamento standard: 
Pinça de aperto 6 mm, manga 
de protecção em borracha,  
1 chave de bocas

€ 307,–*
P.V.P. Promoção
N.º de pedido 6.00618.00

equipamento standard: 
Pinça de aperto 6 mm, manga de protecção em 
borracha, punho adicional, 1 chave de bocas

dados técnIcos GE 710 Plus

Consumo de potência nominal 710 W

Potência de saída 430 W

RPM vazio 10.000–30.500 /min

Furo da pinça de aperto 6 mm

Peso sem cabo de alimentação 1,6 kg

Disco de corte

O seu revendedor Metabo:

www.metabo.com0213 · Impresso na Alemanha – Reservado o direito a alterações no sentido do aperfeiçoamento técnico e salvaguardados quaisquer erros de impressão.

* P.V.P. Promoção recomendado pelo fabricante 
IVA excluído

A garantia Metabo de 3 anos
Concedemos uma garantia XXL extra longa  
em todos os produtos. Basta que se registe na 
nossa página de Internet no máximo quatro 
semanas após a compra. A sua garantia 
normal é prolongada para três anos.

Registar em www.metabo.com/xxl




