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Porquê Metabo
Os melhores motivos para escolher as nossas ferramentas

Existem
muitos bons
motivos
para as nossas máquinas pertencerem às melhores do mundo.
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A Metabo é uma marca para profissionais.
Desenvolvemos as nossas ferramentas eléctricas
em conjunto com os nossos clientes de diversos
sectores industriais e testamo-las em condições reais
de utilização. Desta forma, conseguimos responder
imediatamente a novos requisitos e adaptar os nossos
produtos às necessidades que estão em constante
mudança. Há mais de 85 anos que nos empenhamos
no nosso trabalho com experiência, criatividade e
dedicação. Desde os mais potentes martelos rotativos
até à única coluna magnética sem fio a nível mundial –
existem muitos motivos para sermos a marca de
eleição dos profissionais.
Metabo. Work. Don’t play.
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VIVEMOS
PARA A
CONSTRUÇÃO

Conhecemos as necessidades dos profissionais

Empresa com tradição

quase 90 anos de experiência no desenvolvimento e aperfeiçoamento de ferramentas eléctricas
Capacidade de inovação graças à

engenharia alemã

Produtos de qualidade
O que
Assistência prometemos:
testados ao pormenor

competente

Uma das mais vastas linhas de produtos a nível mundial
para metalurgia e construção civil
Produtos duradouros e robustos
Funcionários competentes e responsáveis
Um serviço rápido e abrangente

empresa

Metabo - a marca dos profissionais
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A mais alta
qualidade
segurança
500 patentes

Competência
na concepção e
fabrico
Produção própria de
electrónicos, engrenagens e carteres

Mais de
comprovam a capacidade de inovação da Metabo

garantida
através de
exigentes processos de teste e de avaliação
Máxima

para homem e máquina através da embraiagem de
segurança S-Automatic ou MVT

Na vanguarda Máquinas
da tecnologia potentes
em áreas como motor, mecanismos de furação e de
percussão, ferramentas sem fio, etc.

por ex. graças ao
motor Metabo
Marathon de longa duração com protecção única
contra poeiras
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METABO - A MARCA DOS PROFISSIONAIS

Especialistas em tecnologia de carga

30os

3 anos

ae n
iência
exper

de garantia em todas as baterias Li-Ion
Gama exclusiva para

aplicações
especiais

Maior durabilidade
graças à protecção ESCP de todas as células
da bateria, contra descarga total durante o
trabalho e contra sobrecarga durante o
processo de carga

d

Tecnologia
de carga
AIR COOLED
patenteada para
carregamento mais
rápido e maior
durabilidade.

Monitorização
da temperatura
Células da mais

elevada
qualidade

Indicação da capacidade
para controlo permanente do
estado de carga da bateria.

empresa
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Resumo da
linha de
produtos
18V

RC 14.4-18

Especialistas em tecnologia de carga
W 18 LTX 125

BS 18 LTX Quick

BS 18 LTX Impuls

ULA 14.4-18

BS 18 LT Impuls

KNS 18 LTX 150
BS 18 Li

KSA 18 LTX

S 18 LTX 115

Li-Power-Extreme
W 18 LTX 125 Inox

ASE 18 LTX
BF 18 LTX 90

dica
outras voltagens disponíveis:
10,8 V, 12 V, 14,4 V e 36 V

BHA 18 LT
STA 18 LTX

SSW 18 LT
SSD 18 LT

empresa
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Especialistas em motores

empresa

Motor Metabo
Marathon
para rebarbadoras angulares, rectificadoras
direitas, máquinas para aço inox, berbequins,
entre outras.

Grelha de
protecção da
bobinagem
impede a entrada de poeiras

Revestimento
robusto
em resina epoxi

Óptima refrigeração garante

protecção
contra sobre
aquecimento

Eficiência
em situações de sobrecarga
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Os nossos serviços

A garantia Metabo de 3 anos:

Conte
sempre
connosco

1095 dias de

XXL

garantia
em todas as ferramentas.

Receberá qualquer peça que se
encontre em stock no prazo de
24 horas, caso faça o pedido
no dia anterior até às 13 horas.

Hotline de assistência
técnica para clientes

anos

garantia de fornecimento
peças de substituição

Informações detalhadas relativamente
às nossas garantias em
www.metabo.com ou no nosso
catálogo geral.

Peças de substituição

No mínimo durante 8 anos
garantimos o fornecimento de
todas as peças para as nossas
ferramentas.

Consulte os contactos de todas as
sucursais na pág. 84

Os nossos colaboradores
respondem a todas as suas
questões.

Garantia exclusiva de

Serviço de reparações
Desde que as peças estejam
disponíveis, garantimos a
reparação, manutenção e nova
garantia de 3 meses sobre a
máquina, em apenas um dia.

ANOS
nas baterias
Baterias Li-Ion de longa
duração, graças ao
enquadramento perfeito da
tecnologia da bateria e da
tecnologia de carga com a
electrónica.

PRECISION STOP

Travão de disco: Trabalho seguro graças à paragem rápida do disco
abrasivo num espaço de 3 segundos após desligar a rebarbadora. A embraiagem de segurança S-automatic protege de contragolpes em caso de
torção do disco. GRUPO DE PRODUTOS: Rebarbadoras angulares.

Tecnologia AUTOBALANCER: As esferas AUTOBALANCER
geram uma força que se opõe aos desequilíbrios do disco abrasivo: para
redução das vibrações e maior durabilidade da ferramenta eléctrica e
do abrasivo. GRUPO DE PRODUTO: Rebarbadoras angulares.

Metabo VibraTech (MVT): Redução das vibrações nocivas para a
mão/braço graças aos sistemas de amortecimento integrados. GRUPOS
DE PRODUTOS: Martelos, rebarbadoras angulares.

Metabo S-AutomatiC: Evita o retrocesso da máquina caso a ferramenta fique presa ou empene, protegendo desta forma o utilizador contra ferimentos. GRUPOS DE PRODUTOS: Rebarbadoras angulares,
berbequins com ou sem percussão, serras circulares, martelos rotativos/
de demolição, corta-sebes, entre outros.

Ferramentas
topo de gama

Metabo "Quick": Substituição rápida da ferramenta e da bucha sem chave – rápido, confortável e seguro. GRUPOS DE PRODUTOS: Serras de recortes, serras de sabre, rebarbadoras angulares, serras de corte transversal e
em esquadria, berbequins, berbequins-aparafusadoras sem fio, martelos.

Precision Stop: acoplamento do binário com desactivação electrónica
de precisão, para uma longa vida útil da máquina. GRUPOS DE PRODUTOS: Berbequins-aparafusadoras sem fio, berbequins de percussão sem fio.

DICA

Metabo "Impuls": Modo "Impuls" adicional para furar com
precisão e remover parafusos presos sem qualquer dificuldade.
GRUPOS DE PRODUTOS: Berbequins de percussão, Berbequinsaparafusadoras sem fio, Berbequins de percussão sem fio.

Sistema electrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC): regulação contínua para trabalhar em materiais específicos.
As rotações mantêm-se automaticamente constantes sob carga. GRUPOS
DE PRODUTOS: Todas as máquinas com sistema electrónico VTC.

Protecção contra sobrecarga: Monitorização electrónica da
temperatura da bobinagem para protecção da máquina. GRUPOS DE
PRODUTOS: Rebarbadoras angulares, máquinas para aço inox, entre outras.

Motor Metabo Marathon: Robusto e resistente à acção abrasiva
das poeiras graças ao revestimento especial em resina de epoxi sobre a
indutora e a grelha de protecção da bobinagem Metabo. Extrema durabilidade! GRUPOS DE PRODUTOS: Rebarbadoras angulares, rectificadoras direitas, máquinas para aço inox, berbequins, entre outros.

Tecnologias
imbatíveis
empresa
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Tecnologia

Encontrará um resumo detalhado no nosso catálogo geral.
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Aparafusadora sem fio PowerMaxx 12

PEQUENA,

FLEXÍVEL, POTENTE

PowerMaxx 12

N.º de parafusos:
até 450 por carga da bateria x
25 mm em madeira macia

Furar e aparafusar
em ângulo:
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Aparafusar/
Desaparafusar

Maior eficiência
de trabalho:
Três funções numa só máquina
Motor compacto de alto rendimento

Extra
O PowerMaxx 12 é especialmente
robusto graças à caixa de velocidades
em alumínio e ao cárter resistente.

produtos

Furar
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Berbequim-aparafusadora BS 18 LTX Quick

Colar de aperto (43 mm)
por ex. para punho
rotativo a 360° ou para
adaptador angular de
aparafusar e furar.

mun

d

Adaptador do binário
PowerX3
Aumenta o binário para no máximo
120 Nm em materiais macios - o
resultado:

BS 18 LTX Quick

Sistema de substituição
rápida QUICK: Substituição sem
recurso a ferramentas por ex, de:

Porta-pontas

e
idad
v
o
N
ial

Bucha

Motor de 4 pólos com
sistema de escovas de
carvão patenteado
para máxima
durabilidade

Adaptador angular

= binário
300 %
superior

produtos

Ideal para
trabalhos mais
exigentes
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Rebarbadora angular

Componentes de

de produtos para
construção civil e indústria

a
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Manuseamento

perfeito

potência
segurança

Elevada

Absoluta
sofisticada

protecção
contra poeiras

produtos

Durabilidade
máxima
excelência
Vasta
linha
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Rebarbadoras angulares classe compacta

Para sua
segurança:
Embraiagem de segurança
S-automatic
Sistema AUTOBALANCER
Travão de disco

o
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e
a nív aragem em s.
o
p
uma e 3 segund
d
produtos

Metabo VibraTech (MVT)
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WEBA 14-125 Quick

Extra
Vibrações reduzidas
Protecção máxima das articulações graças
à tecnologia AUTOBALANCER.
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A durabilidade do disco
abrasivo aumenta em 50%
ao utilizar o sistema
AUTOBALANCER –
custos para o utilizador
são igualmente reduzidos
em 50%.
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Rebarbadoras angulares classe intermédia
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O prático
peso-pluma
para
trabalhar
com pouco
esforço

WX 16-180

Destaques:
Peso-pluma compacto com disco de 180 mm
Punho rotativo
VibraTech (MVT) da Metabo

produtos

dica
Ideal para realizar trabalhos
acima da cabeça, trabalhos à
altura do peito e trabalhos de
desbaste verticais.
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Extra
Flexibilidade máxima
na utilização graças ao punho rotativo.
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Durabilidade
máxima
= poupança

Rebarbadoras angulares classe superior

Durabilidade 50%
superior:
Motor Metabo Marathon com protecção contra poeiras
Sistema de escovas de carvão de longa duração
Sistema AUTOBALANCER

WXLA 26-230 Quick
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W 18 LTX:
55 cortes

Cortes por carga da bateria:

Concorrente 1
53 cortes
Concorrente 2
45 cortes

Destaques:
Resguardo ajustável e amovível sem ferramentas para
um trabalho versátil e eficiente

Concorrente 3
44 cortes
Concorrente 4
38 cortes

Bateria rotativa
Filtro de pó exclusivo para protecção do motor
Substituição do disco abrasivo sem recurso a
ferramentas
Protecção contra rearranque para máxima segurança do
utilizador

W 18 LTX

produtos

1 carregamento,
mais de
55 cortes

Rebarbadora angular sem fio W 18 LTX

A linha perfeita
para superfícies
perfeitas

ior
A ma nível
a
a
linh ndial
mu

Gama de inox da Metabo
KNS 18 LTX 150
BF 18 LTX 90

tas
ramen
em fer sem fio
e
com aço inox
para

S 18 LTX 115

W 18 LTX
125 INOX

RB 18 LTX 60

KNSE 12-150

Destaques:
Design extremamente plano para aplicações versáteis
Engrenagem de redução de dois níveis para uma
capacidade de desbaste especialmente alta
Motor Metabo Marathon com a maior resistência a
sobrecargas

Destaques:
Primeira lixadeira de cinta para tubos sem fio a nível mundial
Design compacto para manuseamento optimizado
mesmo em zonas de difícil acesso
Grande ângulo de tracção de 190º para um trabalho
eficiente
Protecção térmica contra sobrecargas e rearranque
involuntário

Regulação contínua das rotações
Limitação electrónica da corrente de arranque
Protecção contra rearranque para máxima segurança do
utilizador

Substituição das cintas abrasivas sem ferramentas

produtos
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dica
A Metabo oferece uma gama de
acessórios completa para ferramentas
com e sem fio.

W 18 LTX 125 Inox

produtos

A melhor
escolha para
um acabamento
perfeito

Lixadeira para aço inox

WE 14-125 Inox Plus

Trunfos Metabo
para aço inox:
Vasta gama de binários
Força máxima mesmo em binários baixos
Reduzida formação de calor para um trabalho sem
manchas
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Rectificadoras direitas

Rectificação
perfeita
para todas
as aplicações
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Bloqueio do veio para a
substituição fácil da ferramenta.

Máxima
durabilidade
graças a:
GE 700

Motor Metabo Marathon
Engrenagem robusta
Transmissão muito suave
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Esmeriladoras de bancada

Destaques:
Uma das mais amplas linhas de produtos no mercado
Robusto resguardo de protecção em alumínio fundido
sob pressão

produtos

Funcionamento
silencioso
para trabalhos
de precisão
TNS 175

BS 175
Extra
O motor de indução com baixa emissão
sonora e vibrações reduzidas garante um
polimento preciso e um elevado conforto de
utilização.

DS 200
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Martelos combinados
extra
Ideais também para trabalhos de
demolição ligeiros.

Trabalho mais
eficiente com
vibrações
reduzidas
Desempenho ao furar:
KHE 2850:
594 mm/min, Ø 8 mm

Concorrente 1:
494 mm/min, Ø 8 mm

Concorrente 2:
481 mm/min, Ø 8 mm

Concorrente 3:
453 mm/min, Ø 8 mm

KHE 2850

Para maior
durabilidade e
precisão:
Caixa em liga de alumínio fundido sob pressão
Robusto mecanismo de percussão de elevado
rendimento
Óptima condução térmica em metal

Concorrente 4:
452 mm/min, Ø 8 mm

Encaixe extremamente preciso dos rolamentos

produtos

KHE 2851

42/43

Martelos SDS Max
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KHE 76
produtos

cção
e
t
o
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pacote de potência
Utilização máxima permitida 8h por dia*

KHE 76: 125 minutos
Concorrente 1: 92 minutos
Concorrente 2: 30 minutos
Concorrente 3: 32 minutos
Concorrente 4: 27 minutos
* em conformidade com directiva UE 2007/44/CE
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Martelo rotativo UHE 2650

Únic

UHE 2650 com engrenagem de
2 velocidades

produtos

Furar com e
sem percussão,
demolir e
aparafusar
com uma só
máquina
o

el
a nív ial
d
n
u
m

Aparafusar e furar
em
madeira

Furar em
metal

Furar com e sem
percussão e demolir
em
betão

Destaque:

Inclui bucha de aperto rápido
adicional.
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Berbequins de percussão

Paragem
imediata ao
prender a
broca

produtos

Extra
S-Automatic para
segurança do utilizador e
da máquina.

SBE 610

Destaques:

SBE 1100 Plus

O grau de eficiência > 60% garante uma vida útil
prolongada e menor perda de calor
Função Impuls para perfuração precisa de superfícies
planas e duras

SBE 900 Impuls
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Berbequins

Velocidade
constante
mesmo em
carga
máxima

produtos

BE 1100

Destaque:
Uma máquina de condução perfeita
Pré-selecção precisa da velocidade
Extra
O BE 75-16 é o único berbequim
de binário elevado com
embraiagem de segurança.

Extrema durabilidade
Protecção contra sobrecarga e contra rearranque
involuntário
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Coluna magnética sem fio MAG 28 LTX 32

Potente
e sem fios

MAG 28 LTX 32 com broca
de coroa HSS Rapid Cut

e
idad
Novndial

Com a exclusiva broca de coroa Rapid Cut:
avanço do furo 30% mais rápido devido à
redução do desbaste do material, o que permite
um aumento de 50% no n.º de furos por carga
de bateria.
Diâmetro de perfuração: 18 mm · Aço de construção: St 37
Espessura do aço: 15 mm

Broca Rapid Cut: até 15 furos por carga
da bateria (broca de 18 mm) graças à
redução da superfície de desbaste em 30%

Broca normal: até
10 furos por carga da
bateria (broca de 18 mm)

dica
Garantia de segurança
absoluta: A máquina não
se desliga em caso de falha
de corrente, o íman não pode
ser desactivado de forma
involuntária, fixação
magnética até uma tonelada.

Destaques:
Poupa tempo, uma vez que não é necessário ligar à corrente
Posicionamento fácil graças ao íman permanente comutável
Graças aos ímanes em forma de prisma não é necessário
nenhum dispositivo de aperto adicional nos orifícios
para tubos

PRODUTOS

mu
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Serras circulares

KSE 55 Vario Plus

Facilidade de
trabalho:
Máquina 2 em 1 graças à função de imersão adicional
Especialmente leve devido à estrutura da serra e à placa
de base em magnésio
Batente paralelo de alumínio com guia dupla para maior
precisão
Cortes precisos graças às lâminas de serra de qualidade
"Made in Germany"

Apenas

3,7 kg
Calha-guia

Extra
Caso a lâmina de serra empene, a
embraiagem de segurança S-automatic
protege o utilizador de contragolpes.

produtos

Baixo peso
para um
trabalho
fácil
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Serras de recortes

Caixa de velocidades em alumínio
fundido sob pressão Aumenta a
durabilidade da ferramenta. Torna-a
mais robusta e dissipa o calor gerado
com maior rapidez.

Cursor
com guia
dupla
produtos

Tecnologia
de precisão
para cortes
exactos

Tolerâncias < 0,05 mm

135 mm em madeira macia
35 mm em alumínio
10 mm em chapa de aço

Mecanismo de movimento pendular regulável em 5 níveis
Para um rendimento de corte elevado, trabalhos mais cómodos e
maior durabilidade das lâminas de serra.
Rolo de apoio da lâmina de serra com rolamento de agulhas e
ranhura-guia
Permite realizar cortes exactos, uma vez que o rolo de apoio está
colocado num nível especialmente baixo.

Serrar com método

Bancada
Universal
Flexo 500

Refrigerante

Calha-guia

Guia de corte
circular e paralelo

Placa de
protecção

80 lâminas sortidas
para serras de recortes

Aspiradores
universais
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serras sem fio

STA 18 LTX
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As serras sem fios da Metabo são extremamente eficientes:
permitem uma utilização universal e são ergonómicas,
conseguindo com as suas baterias Li-Power Extreme efectuar
o maior número de cortes por carga.

produtos

30

25

KSA 18 LTX

LTX
18
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Lixadeiras
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Elevado
desbaste diâmetro
orbital
duplo único
SXE 450 Turbo Tec

Extra
TURBOBOOST aumenta
o desbaste graças a reservas
adicionais de potência.

Diâmetro orbital pequeno
(regulação 2,8 mm para acabamento
acetinado)

Diâmetro orbital grande
(regulação 6,2 mm para remoção
rápida de material)
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Removedora de tinta

produtos

Remoção de
tinta
em segundos
Método tradicional

Eficiência única:

70 %

LF 724 S

70% de poupança de tempo com a
LF 724 S em comparação com os métodos
tradicionais para remoção de tintas.
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dica
Graças à protecção da lâmina
desdobrável, também é adequada
para trabalhar ranhuras e acertar
arestas.

Remoção de tinta com a LF 724 S
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a ní ial
d
mun
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Serras de corte transversal e em esquadria

do mercado

graças ao dispositivo de aspiração de aparas
integrado

sem
recurso a
ferramentas
Substituição rápida
da lâmina de corte

O motor de indução
proporciona

a mais elevada
estabilidade e
precisão
ação
Aspirontos
p
em 2
lho
a
m trab
para u o e limpo
r
u
g
se

KGS 254 Plus
KGS 315 Plus com função de tracção
KGS 254 I Plus
com motor de indução

produtos

A melhor
aspiração
Condições de
trabalho
optimizadas
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120 mm num
só corte

Serras de corte transversal e em esquadria

Capacidade de corte máxima:
Um painel de 120 mm é cortado numa só passagem.

produtos

KGS 315 Plus

Desempenho de
excelência:
Motor mais potente, com até 2,2 kW para um avanço
mais rápido
Velocidade de corte mais elevada, de até 67 m/s
Aspiração em 2 pontos para um trabalho sem pó
Substituição da lâmina de corte sem recurso a
ferramentas
Gama completa de serras de corte transversal e em esquadria.
Desde a pequena e móvel KS 216, à KGS 315 Plus de alta precisão.

KSU 250 Mobile
dica
O cavalete móvel, adequado para
todas as serras de corte transversal,
simplifica a utilização portátil em
estaleiros.
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Serras estacionárias

Serra circular de bancada
Para utilizações móveis ou fixas.

dica
A Metabo oferece o sistema de
aspiração adequado para cada
produto.

cial
Espe

ista

rras

em se

SPA 1702

produtos

Para cada
aplicação
a serra
adequada

Serra circular para
construção civil

Serra circular de tracção

Serra de fita

Ideal para os trabalhos mais
duros em estaleiros de
construção.

Serrar de forma segura e precisa
em trabalhos de interior e no
assentamento de soalhos.

Cortes curvos perfeitos.
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Corta-sebes

a
bes d
rta-se
Os co tabo são
Me
te
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Excelente
qualidade
de corte
com as

28 A 34 MM
DISTÂNCIA
O menor
peso
utilização
confortável
entre
lâminas

no mercado*

Garantia de

*em lâminas com o mesmo comprimento

produtos

lâminas
diamantadas
Metabo
34 mm de distância da lâmina
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Força e
precisão
em perfeita
sintonia

Garantia de
utilização
confortável:
As máquinas profissionais mais leves no mercado
Óptima segurança para o utilizador graças à paragem
rápida da lâmina em 0,05 segundos
A embraiagem de segurança S-automatic protege a
máquina e o utilizador em caso de bloqueio da lâmina
50% mais alcance graças ao sistema de punho
patenteado da Metabo
Protecção contra descargas eléctricas em sebes húmidas
Manutenção extremamente fácil graças à tampa de
substituição das escovas de carvão e do cabo

produtos

A classe profissional com engrenagem
redutora de dois níveis para maior potência
de corte

A classe intermédia

A classe de entrada

Corta-sebes
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Corta-sebes sem fio
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Concorrente 1

Concorrente 2

produtos

c
Ven

3,9 kg

AHS 36 V da Metabo

4,6 kg

5,1 kg
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Bombas

Irrigação

A bomba
ideal
para cada
aplicação

Durabilidade graças às juntas cerâmicas deslizantes em
anel e aos veios de accionamento em aço inoxidável
Alturas máx. de elevação 60 m
Débito até 9000 l/h

os
3 an a XXL

Águas
domésticas

ranti o
de ga
etab
da M

Longa vida útil graças às juntas cerâmicas deslizantes e
aos veios de transmissão em aço inoxidável
Comando e protecção contra o funcionamento da
bomba a seco graças ao Hydromat

Boa aspiração

P 3000 G

Drenagem
Inovadoras bombas submersíveis combinadas com
3 funções (para águas limpas, águas residuais e águas
limpas de baixa profundidade)
Materiais de qualidade: caixa em plástico
resistente e aço inoxidável
Débito até 24000 l/h

Para utilização fixa ou móvel
Dimensão das particulas até 35 mm
Débito até 9000 l/h
HWW 4000/20 S Plus

Funcionamento automático através de
interruptor flutuante
Bomba submersível combinada TPS 16000 S Combi

produtos

Possibilidade de ligar 6
aspersores
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Compressores

Com e sem
lubrificação

oficina e
estaleiro

Soluções
ideais para

Garantia de Durabilidade
10 anos

4 vezes maior

sobre a cabeça

BOM DESEMPENHO
no arranque a frio

Mais de 40 anos de

Know-how
e
os d
3 an antia
gar tabo
Me
s
dos o
em to ssores
re
comp

BasicAir 250*

Basic 260*

PowerAir 350*

Mega 350*

Mega 490/100*

Mega 500*
*

Mega 715 D*

Linha de produtos não disponível no mercado português

produtos

Compressores
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Compressores Basic e Power

Compressores
profissionais de
fácil transporte
em qualquer
veículo
BASIC 260*

KP 950*
Kombi 40/50*
KG 80/16*
Acessórios
Ferramentas pneumáticas e compressores que se complementam na
perfeição.

Compressor sem óleo

Compressor sem lubrificação

Óptima eficiência no arranque a frio

Longa vida útil graças à cabeça de
rotação lenta

Amigo do ambiente
Comportamento excelente
no arranque a frio

a de
Sistemcação
fi
i
lubr anente
perm

Especialmente silencioso

uman
m
e
s
ão
tenç

*

Linha de produtos não disponível no mercado português

produtos

POWER 150*
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Compressores Mega
Acessórios

Ar para
trabalhos
pesados
na oficina

RS 1100*

KS 6000*
Mega 715 D*

Destaques:
Ideal para utilização portátil em oficinas
Cabeças resistentes ao desgaste, com vedante duplo, para
uma vida útil especialmente longa e pressões até 15 bar
Fácil purga do ar, graças à localização da união
directamento no depósito
Facilidade de transporte graças às rodas de grandes
dimensões e ao punho ergonómico
Enrolador integrado

*

Linha de produtos não disponível no mercado português

produtos

SR 2850 K*

82/83

Cumprimento de todas as

Acessórios

Melhor

Relação preço/
normas
desempenho
europeias de
segurança
segurança
para o
Fiabilidade
utilizador
aplicações
50 anos
especiais
Elevada

Absoluta

Acessórios
para

de experiência do fabricante

a
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uram
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.
a máx a máquina
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acessórios
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s
e
o
Ac feit
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Brocas

Furar sem
limites
em todos os
materiais

Bucha de aperto com
Futuro Top
A bucha patenteada garante a mais
elevada precisão, eficiência de
trabalho e durabilidade.

Plexiglas

Aço
inoxidável

Ladrilhos

Comprimento do furo:
de 34 mm a 1320 mm

Granito

Metal

Madeira

Brocas de qualidade SDS-plus P4P para um trabalho especialmente preciso em betão e para maior durabilidade.

Diâmetro do furo: de 1 mm a 152 mm

Graças à adaptação optimizada à coluna magnética sem
fio, a broca de coroa HSS Rapid Cut oferece um avanço
de perfuração 30 % mais rápido e consequentemente
50 % mais perfurações por
carga de bateria

acessórios

Plástico

Competência
Metabo para
maior eficiência:
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Discos de corte e rebarbar

Quer se trate
de aço, aço inox,
metal, alumínio
ou pedra –
temos o disco
adequado para
cada material

Pratos de lixar lamelares
combinados
Tratamento perfeito de superfícies
numa única passagem, desde o
desbaste de material à lixagem fina.

dica
Existem discos de corte e
de rebarbar de 50 a 400 mm
de diâmetro.

Qualidade Premium:
Flexiamant Super, Flexiarapid Super

Qualidade Basic:
Novoflex, Novorapid

Novoflex

Flexiamant

Flexiamant Super

acessórios

Qualidade Standard:
Flexiamant, Flexiarapid
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Lâminas de serra

Escolha
simples e
rápida
do acessório
correcto

Lâmina para serra de recortes Professional
cortes sem lascas em ambos os lados

Lâmina de serra de sabre Professional Premium
longa vida útil

Lâmina
Professional para
serra de recortes:
Escolha rápida graças ao índice de cores
(madeira = amarelo; metal = azul)

dica
A nossa linha de produtos está
estruturada de forma simples
para facilitar a escolha da lâmina
de serra adequada para cada
utilização.

Lâmina
Professional
Premium para
serra de sabre:
Processadas a laser para cortes precisos
Possibilidade de rectificação dos dentes até 10 vezes
Óptima durabilidade

acessórios

Uma das mais vastas e diversificadas gamas para todos
os materiais ou necessidades
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Sucursais da Metabo

Austrália:
Metabo Pty. Ltd.
10 Dalmore Drive
Vic. 3179
Scoresby, Melbourne
( (+61) 3 97 65 01 99

Grã-Bretanha:
Metabo (UK) Ltd.
25 Majestic Road
Nursling Industrial Estate
SO16 Oyt Southhampton
( (+44) 2380 73 20 00

Bélgica:
Metabo Belgium
´t Hofveld 3-5
1702 Groot Bijgaarden
( (+32) 2 46 73 210

Hong Kong:
Metabo Asia Ltd.
1402-3 Connaught Comercial
Building
185 Wan Chai Road
Wai Chai, Hong Kong
( (+852) 29 60 40 33

China:
Metabo Powertools Co. Ltd.
Bldg. 7, 3585 San Lu Road
Pujiang Industrial Zone
Minghang District
201114 Shanghai
( (+86) 21 24162688

Canadá:
Metabo Canada Inc.
Building 6, Suite 300
L4W 4Y5 Mississauga, Ontario
( (+1) 877 638 2261

Dinamarca:
Metabo Danmark A/S
Helgeshoj Allè 12
2630 Taastrup
( (+45) 43 31 34 0

Países Baixos:
Metabo Nederlande b.v.
Keulschevaart 8
3621 Mx Breukelen
( (+31) 346 259 060

Alemanha:
Metabowerke GmbH
Postfach 1229
72602 Nürtingen
( (+49) 7022 72 3220

Noruega:
Metabo Norge A/S
Søndre Kullerød 2
N-3241 Sandefjord
( (+47) 33 44 55 55

França:
Metabo S.A.
Z.A.C. 2, Av. des Ormeaux
78180 Montigny-le-Bretonneux
( (+33) 1 30 64 55 30

Áustria:
Metabo Austria
Kirchholz 7
4491 Niederneukirchen
( (+49) 7022 72 3220

Polónia:
Metabo Polen Sp. z.o.o.
Ul. Gdynska 28
73-110 Stargard Szczecinski
( (+48) 91 579 34 24
Rússia:
OOO Metabo Eurasia
Botanicheskaja 10D/1
127276 Moscow
( (+7) 495 980 78 41
Suécia:
Metabo Sverige AB
Skiffervägen 6
55303 Jönköping
( (+46) 36 10 06 60
Suíca:
Metabo AG
Bodenäckerstrasse 5
8957 Spreitenbach
( (+41) 56 418 34 34
Eslovénia:
Metabo prodaja orodij d.o.o.
Poslovna cona A 22
4208 Sencur
( (+386) 4 25 11 393
Espanha
Herramientas Metabo S.A.U.
Prado del Espino c/Forjadores 17-19
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
( (+34) 91 632 47 40
África do Sul:
Metabo Power Tools SA (Pty.) Ltd.
P.O. Box 4360
1610 Edenvale
( (+27) 11 37 29 600

Coreia do Sul:
M.P.Co. Ltd.
Hanjucore Suite #308
Yatapdong 355-4
Bundanggu, Sungnam
Seoul. 463-070, Korea
( (+82) 31 703 8721
República Checa:
Metabo s.r.o.
Kralovicka 1793
250 01 Brandys nad Labem
( (+420) 2 57 32 77 01
Ucrânia:
TOB „Metabo Ukraina“
1, Dachna St., office # 405
Kievo-Svyatoshynsky district
Chaijki village
08130 Kiev Region
( (+380) 44 391 67 81
Hungria:
Metabo Hungaria Kft.
Noszlopy u. 30/ 10 th District
1103 Budapest
( (+36) 1 434 2220
EUA:
Metabo Corporation
1231, Wilson Drive / P.O.Box 2287
Brandywine, Industrial Park
19380 West Chester, PA
( (+1) 610 436 5900
EAU:
Metabo Dubai Branch
Office no. 423, Block 4 EA
P.O.Box 293676
Dubai Airport Free Zone
Authority-Dubai – UAE
( (+971) 4 7017329

