
Catálogo
2015-2016





1

Índice

Introdução

Catálogo de projetos

Sistema de multiferramentas

Série DREMEL® 200

DREMEL® 3000

DREMEL® 4000

DREMEL® 4200

DREMEL® 7700

DREMEL® Micro

DREMEL® 8100

DREMEL® 8200

Acessórios para multiferramenta

DREMEL® EZ SpeedClic

Talhar / Gravar / Fresar

Esmerilar / Afiar

Limpar / Polir

Cortar

lixar

Pinças / Mandris / Diversos

Conjuntos de acessórios

Multifixações para multiferramenta

Multifixações para prender

Multifixações para cortar

Multifixações para prolongar

Multifixações para fresar

Multifixações para serrar

Multifixações para afiar

4

7

13

15

17

21

26

29

31

33

35

41

43

44

47

50

55

60

63

67

77

79

82

84

85

86

87



2 DREMEL-Catálogo 2015-2016

Índice

Sistema de ferramentas compactas

Sistema DSM20

DREMEL® DSM20

Acessórios DSM20

DSM20 Accessory Kits

Multifixações DSM20

Sistema Multi-Max

DREMEL® Multi-Max MM20

DREMEL® Multi-Max MM40

Acessórios Multi-Max

Multifixações Multi-Max

Sistema para pistola de colar

Pistola de colar 910 DREMEL®

Pistola de colar 940 DREMEL®

Bastões de cola

Sistema VersaTip

DREMEL® VersaTip

Acessórios de ferramentas a gás butano

Sistema VersaFlame

DREMEL® VersaFlame

Acessórios de ferramentas a gás butano

Sistema para gravador

Ferramenta de gravar DREMEL®

Acessórios para ferramentas de gravar

Sistema para ferramentas de bancada

Sistema Moto-Saw

DREMEL® Moto-Saw

89

90

90

92

94

94

95

95

97

99

102

103

103

105

107

108

108

110

111

111

113

114

114

116

119

120

120



3

Índice

Acessórios Moto-Saw

Sistema Fortiflex

DREMEL® Fortiflex

Multifixações Fortiflex

Ícones

Índice por categoria

Índice por números

122

123

123

125

126

129

134



4 DREMEL-Catálogo 2015-2016

Introdução

Reconhecendo a mudança nas necessidades dos consumidores, a Dremel introduziu
recentemente mais produtos fora do seu segmento principal, as multiferramentas. Com
esta expansão, a marca Dremel já conhecida como a criadora de um sistema de
multiferramentas, passou também a ser conhecida como a criadora do sistema Versátil
de Ferramentas - Versatile Tool Systems. Estes diferentes sistemas oferecem valor e
vantagens aos nossos clientes, uma vez que as ferramentas inovadoras juntamente com
a vasta gama de acessórios e multifixações disponíveis permitem muitas aplicações de
projetos, o que os torna verdadeiramente versáteis.

Estes são os diversos Versatile Tool Systems :
Sistema de multiferramentas
Sistema de ferramentas compactas
Sistema para ferramentas de bancada

Os sistemas Dremel serão explicados nesta brochura, para o ajudar a selecionar as
ferramentas, acessórios e multifixações adequados para cada projeto e obter resultados
positivos.

É praticamente ilimitado o número de projetos que poderá fazer com o sistema Versátil
de Ferramentas - Versatile Tool Systems  da Dremel.
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Catálogo de projetos

Esta secção do catálogo proporciona ideias sobre os projetos inspiradores que poderá
fazer utilizando o sistema Versátil de Ferramentas - Versatile Tool Systems da Dremel.
Todos os projetos mostrados têm bastante em comum: são inspiradores, divertidos e
obrigam a ter olho para o detalhe. Existem apenas exemplos; descubra as possibilidades
infinitas da sua ferramenta Dremel.

1. Decoração do lar

2. Artes e artesanato

3. Ideias sazonais

4. Bricolagem / restauro
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Decoração do lar

Espreguiçadeira para varanda

Mesa de jantar elegante

Taça de madeira com borda em filigrana

Estante elegante

Para obter mais informações, guias passo a passo e mais ideias de projeto, visite www.dremel.com
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Artes e artesanato

Maxi colar

Presente de casamento: Copos de champanhe

Quebra-cabeças em forma de cobra simpática

Faça o seu próprio papagaio familiar

Para obter mais informações, guias passo a passo e mais ideias de projeto, visite www.dremel.com
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Ideias sazonais

Vaso de Páscoa

Máscaras para a noite das bruxas

Luz mural

Calendário do advento

Para obter mais informações, guias passo a passo e mais ideias de projeto, visite www.dremel.com
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Bricolagem / restauro

Colocar iluminação no revestimento do soalho do seu jardim

Criação de uma elegante garrafeira

Instalar uma abertura de ventilação no soalho

Repare riscos nas guarnições dos espelhos laterais

Para obter mais informações, guias passo a passo e mais ideias de projeto, visite www.dremel.com
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Sistema de multiferramentas

A Dremel é a criadora do sistema de multiferramentas mundialmente conhecido que
pode ser usado num grande número de projetos, tanto no interior como no exterior. Quer
seja um artesão experiente ou um principiante, este sistema é perfeito para qualquer
pessoa que pretenda precisão para uma grande variedade de aplicações, como: gravar,
esculpir, fresar, cortar, lixar, polir e mais. O Sistema de multiferramentas da Dremel é
composto por ferramentas, acessórios (incluindo o EZ SpeedClic) e multifixações.

Com fio

Série DREMEL® 200 DREMEL® 200 Series (200-5)

DREMEL® 3000 DREMEL® 3000 (3000-15)
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
DREMEL® 3000 (3000-1/25
EZ)

DREMEL® 4000 DREMEL® 4000 (4000-1/45)
DREMEL® 4000 (4000-4/65)
DREMEL® 4000 (4000-4/65
EZ)
DREMEL® 4000 Platinum
Edition (4000-6/128)

DREMEL® 4200

NOVO

Dremel® 4200 (4200-4/75)
Dremel® 4200 (4200-4/75 EZ)

Sem fio

DREMEL® 7700 DREMEL® 7700 (7700-30)

DREMEL® Micro

NOVO

DREMEL® Micro (8050-35)
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Sistema de multiferramentas

DREMEL® 8100 DREMEL® 8100 (8100-1/15)

DREMEL® 8200 DREMEL® 8200 (8200-20)
DREMEL® 8200 (8200-1/35)
DREMEL® 8200 (8200-2/45)
DREMEL® 8200 Platinum
Edition  (8200-5/65)
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Série DREMEL® 200

Especificação técnica

Peso 0,55 kg
Comprimento 18,5 cm
Velocidade em vazio 15.000 - 35.000 r.p.m.
Tensão 230 V
Tensão
Potência sonora 85,5 dB(A)
Vibração 3,8 - 5,1 m/s²
Pressão sonora 74,5 dB(A)
Potência nominal
consumida

125 W

A série Dremel 200 é a multiferramenta
ideal para se iniciar com a Dremel. É fácil e
confortável de utilizar e oferece a
qualidade e fiabilidade Dremel a um preço
acessível. A ferramenta é compatível com
todos os acessórios e multifixações; os
acessórios incluídos para lixar, cortar
metal e esmerilar permitem ao utilizador
iniciar imediatamente o trabalho com a
Dremel.

Características e benefícios

❶ Motor potente de 125 W
permite trabalhar confortavelmente com
todos os acessórios e multifixações Dremel.

❷ Gancho de suspensão para suspender a
ferramenta no suporte da ferramenta
Dremel.

❸ 2 regulações da velocidade (15.000 e
35.000 r.p.m.)
faz desta a multiferramenta ideal para a
maioria dos projetos de bricolagem e hobby
de principiantes.
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DREMEL® 200 Series (200-5)

Para esta ferramenta está disponível o
seguinte conjunto:

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0130200JC Código de barras:
8710364049691

Série Dremel 200
5 acessórios Dremel de grande qualidade
Manual de instruções

Acessórios incluídos

esmerilar / afiar

932

Cortar

540(2)

lixar

407

Pinças/Mandris/
Diversos

402
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DREMEL® 3000

Especificação técnica

Peso 0,55 kg
Comprimento 19 cm
Velocidade em vazio 10.000 - 33.000 r.p.m.
Tensão 230 V
Tensão
Potência sonora 88,4 dB(A)
Vibração 2,4 - 5,4 m/s²
Pressão sonora 77,4 dB(A)
Potência nominal
consumida

130 W

A Dremel 3000 é a multiferramenta versátil
perfeita com a nova e inovadora tampa
com ponta EZ Twist. Com esta nova
característica, não há necessidade de
utilizar uma chave para apertar e
desapertar a pinça ao trocar os
acessórios, o mecanismo da chave está
integrado na tampa da ferramenta. A
ferramenta proporciona ao utilizador uma
fixação confortável com a sua carcaça
adequada e leve. A Dremel 3000 é a
ferramenta ideal para os utilizadores
apreciam tarefas detalhadas, como cortar,
lixar, gravar etc., quer seja
ocasionalmente ou regularmente. Com a
Dremel 3000, a Dremel oferece uma ótima
relação qualidade / preço.

Características e benefícios

❶ Velocidade variável de 10.000 a 33.000 r.
p.m.
mais confortável e maior controlo ao
manusear.

❷ Botão para bloqueio da pinça
para ajudar na troca de acessórios.

❸ Inovadora tampa com ponta EZ Twist
sem necessidade de chave para trocar
acessórios.

❹ Gancho para pendurar integrado
para pendurar a ferramenta no porta-
ferramentas ou próximo do projeto.

❺ Escovas substituíveis.
❻ Motor de 130 W

para o melhor desempenho.
❼ Punho Softgrip

para uma vibração reduzida e um melhor
manuseamento.
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DREMEL® 3000 (3000-15)

Kit inclui a multiferramenta Dremel 3000 e
15 acessórios Dremel genuínos, tudo numa
mala prática. Este produto é perfeito para
projetos de bricolagem.

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0133000JC Código de barras:
8710364060870

Dremel 3000
15 acessórios Dremel de grande qualidade
Manual de instruções
Mala

Acessórios incluídos

esmerilar / afiar

932

Limpar / polir

414(2) 403

Cortar

540(4)

lixar

408 407 432(2)

Pinças/Mandris/
Diversos

401 402 150
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DREMEL® 3000 (3000-1/25)

Este kit inclui a multiferramenta Dremel
3000, o veio flexível Dremel de alta
qualidade e 25 acessórios Dremel
genuínos, incluindo o EZ SpeedClic. Tudo
isto num estojo prático. Este produto é um
kit de gama alta que oferece uma elevada
qualidade para o utilizador mais exigente.

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0133000JF Código de barras:
8710364060900

Dremel 3000
25 acessórios Dremel de alta qualidade
(incluindo acessórios EZ SpeedClic)
Veio flexível de alta qualidade
Manual de instruções
Mala de transporte espaçosa e resistente

Acessórios incluídos

Talhar / Gravar /
Fresar

191

esmerilar / afiar

952 85602

Limpar / polir

414(2) 429(2) 421

Cortar

SC456
(2)

540(5)

lixar

407 408(2) 432(3)

Pinças/Mandris/
Diversos

402 150 SC402 401
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DREMEL® 3000 (3000-1/25 EZ)

Este kit inclui a multiferramenta Dremel
3000, o veio flexível Dremel de alta
qualidade e 25 acessórios Dremel
genuínos, incluindo o EZ SpeedClic. Tudo
isto numa prática mala que inclui um
tabuleiro de acessórios amovível que pode
ser fixado à parede e que permite um
enrolamento fácil do cabo da ferramenta.
Trata-se de um kit que oferece a melhor
relação qualidade/preço.

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0133000JS Código de barras:
8710364074709

Dremel 3000
25 acessórios Dremel de alta qualidade
(incluindo acessórios EZ SpeedClic)
Multifixação para veio flexível (225)
Manual de instruções
Mala de transporte robusta e espaçosa com
tabuleiro amovível
Porta-ferramentas universal para
armazenamento fácil da sua ferramenta com o
projeto

Acessórios incluídos

Talhar / Gravar /
Fresar

191

esmerilar / afiar

952 85602

Limpar / polir

414(2) 429(2) 421

Cortar

SC456
(2)

540(5)

lixar

407 408(2) 432(3)

Pinças/Mandris/
Diversos

402 150 SC402 401
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DREMEL® 4000

Especificação técnica

Peso 0,66 kg
Comprimento 23 cm
Velocidade em vazio 5.000 - 35.000 r.p.m.
Tensão 230 V
Tensão
Potência sonora 88,9 dB(A)
Vibração 2,6 - 11,4 m/s²
Pressão sonora 77,9 dB(A)
Potência nominal
consumida

175 W

A potente e precisa multiferramenta
Dremel 4000 proporciona sempre o
máximo desempenho. Graças ao sistema
eletrónico de resposta a ferramenta
trabalha sempre com a força máxima
mesmo quando o trabalho se torna mais
difícil. Juntamente com o punho Softgrip e
a regulação da velocidade precisa
controla qualquer situação na perfeição.
Com a inovadora tampa com ponta EZ
Twist, não é necessária qualquer chave
para apertar e desapertar a pinça ao
trocar os acessórios; o mecanismo de
chave está integrado na tampa da
ferramenta. A função de retenção da pinça
evita o bloqueio acidental do encabadouro
de saída da ferramenta. Esta ferramenta é
absolutamente obrigatória para o artesão
mais exigente. A Dremel 4000: sempre o
máximo desempenho.

Características e benefícios

❶ Motor de 175 W de alta potência
para performance elevada

❷ Punho Softgrip em todas as áreas de
preensão
para um melhor manuseamento

❸ Controlo total da velocidade variável
(5.000-35.000 r.p.m.)
para máxima precisão

❹ Sistema eletrónico de resposta
para binário e desempenho melhorados

❺ Interruptor ligar/desligar separado com
função de retenção da pinça integrada
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DREMEL® 4000 (4000-1/45)

Este kit inclui a multiferramenta de elevado
desempenho 4000, com características
inovadoras, como sejam a tampa com
ponta EZ Twist, o sistema eletrónico de
resposta, a função de retenção da pinça e
uma gama de 5 000 a 35 000 r.p.m.
Adicionalmente, o kit inclui a multifixação
para veio flexível, que é a fixação ideal para
trabalhos minuciosos em locais de difícil
acesso. Para além da multifixação para veio
flexível, o kit inclui 45 acessórios originais
Dremel, incluindo o EZ SpeedClic.

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0134000JC Código de barras:
8710364048182

Dremel 4000
45 acessórios Dremel de alta qualidade
(incluindo kit para principiantes EZ SpeedClic)
Veio flexível de alta qualidade
Manual de instruções
Mala

Acessórios incluídos

Talhar / Gravar /
Fresar

191

esmerilar / afiar

932 85422

Limpar / polir

422(2) 414(3) 403 421 425

Cortar

SC456
(2)

lixar

408(2) 432(3) 511 413(10) 407 411(11)

Pinças/Mandris/
Diversos

150 SC402 401 402
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DREMEL® 4000 (4000-4/65)

Este kit da Dremel inclui a multiferramenta
de elevado desempenho 4000 com a nova
tampa com ponta EZ Twist. Isto significa
que já não é necessário usar chave para
trocar os acessórios. É fornecido numa
prática mala de transporte que contém a
multifixação para veio flexível, guia de
linhas retas e de círculos, punho para
detalhe e plataforma de modelagem. Além
disso, estão incluídos 65 acessórios
originais da DREMEL.

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0134000JF Código de barras:
8710364048212

Dremel 4000
65 acessórios Dremel de alta qualidade numa
mini caixa de acessórios (incluindo kit para
principiantes EZ SpeedClic)
Veio flexível de alta qualidade
Punho tipo lápis adicional
Cortador de linhas retas e de círculos
Plataforma de modelagem
Punho detalhista
Manual de instruções
Mala de transporte espaçosa e resistente

Acessórios incluídos

Talhar / Gravar /
Fresar

191 107

esmerilar / afiar

85422 541 932

Limpar / polir

414(3) 421 404 429(3)

Cortar

561 SC456
(2)

420(20) 560

lixar

413(7) 411(7) 432(4) 407 408(3) 511(2)

Pinças/Mandris/
Diversos

402 401 SC402 150
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DREMEL® 4000 (4000-4/65 EZ)

Este kit da Dremel inclui a multiferramenta
de elevado desempenho 4000 com a nova
tampa com ponta EZ Twist. Isto significa
que já não é necessário usar chave para
trocar os acessórios. Tudo isto numa
prática mala que inclui um tabuleiro de
acessórios amovível que pode ser fixado à
parede e que permite um enrolamento fácil
do cabo da ferramenta. Esta prática mala
de transporte também contém as seguintes
multifixações: veio flexível, guia de linhas
retas e de círculos, punho para detalhe e
multifixação para plataforma de
modelagem. Além disso, estão incluídos 65
acessórios originais da DREMEL.

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0134000JS Código de barras:
8710364074747

Dremel 4000
65 acessórios Dremel de alta qualidade numa
mini caixa de acessórios (incluindo kit para
principiantes EZ SpeedClic)
Multifixação para veio flexível (225)
Punho tipo lápis adicional

Multifixação de cortador de linhas retas e de
círculos (678)
Multifixação para plataforma de modelagem
(576)
Multifixação punho de detalhe (577)
Manual de instruções
Mala de transporte robusta e espaçosa com
tabuleiro amovível
Porta-ferramentas universal para
armazenamento fácil da sua ferramenta com o
projeto

Acessórios incluídos

Talhar / Gravar /
Fresar

191 107

esmerilar / afiar

85422 541 932

Limpar / polir

414(3) 421 404 429(3)

Cortar

561 SC456
(2)

420(20) 560

lixar

413(7) 411(7) 432(4) 407 408(3) 511(2)

Pinças/Mandris/
Diversos

402 401 SC402 150
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DREMEL® 4000 Platinum Edition
(4000-6/128)

O Dremel 4000 Platinum Edition é o
derradeiro kit de multiferramenta da
Dremel. Para além do Dremel 4000 topo de
gama com tampa com ponta EZ Twist,
obtém 6 úteis multifixações e 128
acessórios Dremel genuínos, todos
embalados numa mala de ferramentas em
alumínio de alta qualidade . Com este kit
superior até o artesão mais exigente irá
ficar satisfeito.

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0134000KE Código de barras:
8710364057948

Dremel 4000
128 acessórios Dremel de grande qualidade
Multifixação punho de detalhe (577)
Multifixação de cortador de linhas retas e de
círculos (678)
Multifixação de ângulo reto (575)
Multifixação para guia de corte (565)
Multifixação para plataforma de modelagem
(576)
Multifixação para veio flexível (225)
Manual de instruções
Mala de transporte em alumínio

Acessórios incluídos

Talhar / Gravar /
Fresar

191

esmerilar / afiar

932 541(5) 997 85602 84922

Limpar / polir

421 429(4) 414(8) 404

Cortar

420(20) SC476
(2)

SC456
(3)

562 561

lixar

407 408(9) 432(10) 430 431(9) 438(10) 413(16) 411(16)

Pinças/Mandris/
Diversos

402 401 150 SC402 480
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DREMEL® 4200

NOVO

Especificação técnica

Peso 0,66 kg
Comprimento 23 cm
Velocidade em vazio 5.000 - 33.000 r.p.m.
Tensão 230 V
Tensão
Potência sonora 85,4 dB(A)
Vibração 18 ± 3,3 m/s²
Pressão sonora 74,4 dB(A)
Potência nominal
consumida

175 W

A poderosa Dremel 4200 é a primeira
multiferramenta com um mecanismo
integrado para troca rápida de acessórios:
o EZ Change. Esta funcionalidade
inovadora permite a troca de acessórios
sem chave e em poucos segundos.
Graças ao seu sistema eletrónico e ao
potente motor, a ferramenta trabalha
sempre com a força máxima mesmo
quando o trabalho se torna mais difícil.
Juntamente com o punho Softgrip e a
regulação precisa da velocidade, controla
perfeitamente qualquer situação. A
Dremel 4200: tecnologia de ponta e
máximo desempenho.

Características e benefícios

❶ EZ Change; O primeiro sistema de troca
rápida de acessórios para
multiferramentas no mundo

❷ Motor de 175 W para um elevado
desempenho

❸ Punho Softgrip em todas as áreas de
agarre para um excelente manuseamento

❹ Controlo total da velocidade variável
(5.000 / 33.000 r.p.m.) para máxima
precisão

❺ Sistema eletrónico de resposta para
binário e desempenho melhorados

❻ Interruptor ligar/desligar separado para
um manuseamento fácil

❼ Não compatível com os acessórios 628 e
4486
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Dremel® 4200 (4200-4/75)

Este kit inclui a Dremel 4200 topo de gama
com EZ Change, o primeiro sistema de
troca rápida de acessórios para
multiferramentas no mundo. Para além
disso, o kit inclui 4 multifixações: guia de
corte, guia de linhas retas e de círculos,
plataforma de modelagem e a multifixação
Comfort Guard. Para além destas
multifixações, estão também incluídos 75
acessórios originais Dremel. A Dremel
4200: inovação e máximo desempenho.

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0134200JC Código de barras:
8710364068296

Dremel 4200
75 acessórios Dremel de grande qualidade
Multifixação para guia de corte
Cortador de linhas retas e de círculos
Multifixação Plataforma de modelagem
Multifixação Comfort Guard
Mala de transporte espaçosa e resistente

Acessórios incluídos

Talhar / Gravar /
Fresar

191

esmerilar / afiar

85602 997 952

Limpar / polir

421 414(6) 429(6) 403

Cortar

540(7) SC456
(5)

561

lixar

408(11) 407 413(8) 411(8) 432(12)

Pinças/Mandris/
Diversos

150 402 401 SC402
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Dremel® 4200 (4200-4/75 EZ)

Este kit inclui a Dremel 4200 topo de gama
com EZ Change, o primeiro sistema de
troca rápida de acessórios para
multiferramentas no mundo.
Adicionalmente o kit também inclui 4
multifixações e 75 acessórios originais
Dremel. Tudo isto numa prática mala que
inclui um tabuleiro de acessórios amovível
que pode ser fixado à parede e que permite
um enrolamento fácil do cabo da
ferramenta.

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0134200JG Código de barras:
8710364074785

Dremel 4200
75 acessórios Dremel de grande qualidade
Multifixação para guia de corte (565)
Multifixação de cortador de linhas retas e de
círculos (678)
Multifixação para plataforma de modelagem
(576)
Multifixação Resguardo de proteção (550)
Mala de transporte robusta e espaçosa com
tabuleiro amovível

Porta-ferramentas universal para
armazenamento fácil da sua ferramenta com o
projeto

Acessórios incluídos

Talhar / Gravar /
Fresar

191

esmerilar / afiar

85602 997 952

Limpar / polir

421 414(6) 429(6) 403

Cortar

540(7) SC456
(5)

561

lixar

408(11) 407 413(8) 411(8) 432(12)

Pinças/Mandris/
Diversos

150 402 401 SC402
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DREMEL® 7700

Especificação técnica

Tensão do acumulador 7,2 V
Peso 0,280 kg
Comprimento 17,5 cm
Velocidade em vazio 10.000 - 20.000 r.p.m.
Potência sonora 70 dB(A)
Vibração 2,4 - 4,4 m/s²
Capacidade do
acumulador

0,7 Ah

Tecnologia de bateria NiCd
Pressão sonora 59 dB(A)

A Dremel SEM FIO de 7,2 V proporciona
comodidade de utilização em qualquer
local e pode ser utilizada facilmente em
espaços interiores e exteriores. Esta
ferramenta possui um desempenho ideal
para pequenos projetos de artesanato e
de bricolage. Em conjunto com o seu
manuseamento confortável e fácil
utilização, é uma excelente ferramenta
para levar consigo em qualquer momento
para talhar, esmerilar, cortar, lixar e muito
mais em todo o tipo de materiais.

Características e benefícios

❶ Com bateria de 7,2 V Ni-Cad
para uma utilização no interior e exterior com
todos os acessórios Dremel.

❷ Dupla velocidade (10.000 e 20.000 r.p.
m.)
para aplicações rápidas de bricolagem e
hobby.

❸ Desenho leve e compacto
torna a ferramenta fácil e confortável de
utilizar.

❹ Bateria permutável
para carregamento fácil.
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DREMEL® 7700 (7700-30)

Para esta ferramenta está disponível o
seguinte conjunto:

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0137700JC Código de barras:
8710364032501

Dremel 7700
30 acessórios Dremel de grande qualidade
Carregador
Manual de instruções
Estojo prático

Acessórios incluídos

esmerilar / afiar

952 85602

Limpar / polir

414 429 421

Cortar

420(20)

lixar

431(2) 430 438(3)

Pinças/Mandris/
Diversos

402 401
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DREMEL® Micro

NOVO

Especificação técnica

Tensão do acumulador 7,2 V
Peso 0,250 kg
Comprimento 19,5 cm
Velocidade em vazio 5.000 - 28.000 r.p.m.
Tempo de carga 3,75 h
Capacidade do
acumulador

1,0 Ah

Tecnologia de bateria Lithium-Ion / ECP

A Dremel Micro é uma multiferramenta
compacta de alta tecnologia com bateria
de lítio de 7,2 V da Dremel. Esta
multiferramenta precisa e repleta de
funcionalidades é a melhor escolha no que
respeita a tarefas de detalhe. Com o seu
design leve e aerodinâmico, esta
ferramenta exclusiva permite um trabalho
preciso mesmo em zonas de difícil acesso
ou pouco iluminadas, graças ao LED
existente na parte da frente. O motor
compacto mas potente, combinado com
uma bateria ultracompacta assegura um
trabalho prático quando se trata de cortes
difíceis, furar, eliminar rebarbas e gravar/
talhar. Para além disso, esta ferramenta é
perfeita para acabamentos em trabalhos
detalhados, para lixar, polir, limpar e muito
mais. Dremel Micro: a multiferramenta
compacta de alta tecnologia para
excelente controlo e precisão.

Características e benefícios

❶ Design compacto e aerodinâmico
excelente controlo e precisão

❷ Bateria de lítio integrada de 7,2 V
sem autodescarga, sem efeito de memória
sempre pronta a usar graças à tecnologia de
lítio

❸ Velocidade variável (5000-28.000 r.p.m.)
seleção otimizada da velocidade para cada
aplicação

❹ LED
ilumina a peça de trabalho para maior
precisão

❺ Indicação LED da velocidade
fácil identificação da velocidade ideal

❻ Indicação LED da carga
fácil identificação da carga da bateria

❼ Suporte
carregamento contínuo e armazenamento
para os acessórios
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DREMEL® Micro (8050-35)

Para esta ferramenta está disponível o
seguinte conjunto

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0138050JG Código de barras:
8710364076864

Dremel Micro
35 acessórios Dremel de alta qualidade
(incluindo acessórios EZ SpeedClic)
Carregador de bateria que carrega em 3 horas
e 45 minutos (suporte)
Mala de transporte compacta

Acessórios incluídos

Talhar / Gravar /
Fresar

191

esmerilar / afiar

541(2) 83322 932

Limpar / polir

404 429(2) 414(2) 421

Cortar

SC456
(2)

540(3)

lixar

408(2) 432(3) 411(5) 413(5) 407

Pinças/Mandris/
Diversos

SC402 401 402
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DREMEL® 8100

Especificação técnica

Tensão do acumulador 7,2 V
Peso 0,413 kg
Comprimento 22 cm
Velocidade em vazio 5.000 - 33.000 r.p.m.
Potência sonora 85 dB(A)
Tempo de carga 1 h
Vibração 2,2 m/s²
Capacidade do
acumulador

1,3 Ah

Tecnologia de bateria Lithium-Ion / ECP
Pressão sonora 74 dB(A)

A Dremel 8100 é a multiferramenta de lítio
sem fio versátil e perfeita, com a nova e
inovadora tampa com ponta EZ Twist. Com
esta nova característica, não há
necessidade de utilizar uma chave para
apertar e desapertar a pinça. A Dremel
8100 possui um potente motor de 7,2 V
motor e a bateria de lítio carrega
completamente em 1 hora. A Dremel 8100
é a ferramenta ideal para os utilizadores
apreciam tarefas detalhadas, no interior/
exterior, tais como cortar e gravar. A
Dremel 8100 é a multiferramenta sem fio
mais confortável e fácil de usar.

Características e benefícios

❶ Velocidade variável de 5.000 a 30.000 r.p.
m., mais confortável ao manusear e maior
controlo

❷ Inovadora tampa com ponta EZ Twist
sem necessidade de chave para trocar
acessórios.

❸ Sem perturbações no funcionamento
as ferramentas não param depois de
encravarem

❹ Motor de 7,2 V compacto e poderoso para
um melhor desempenho

❺ Carregamento rápido com um carregador
de 1 hora

❻ Punho Softgrip para uma vibração
reduzida e uma melhor preensão
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DREMEL® 8100 (8100-1/15)

O kit de ferramentas Dremel 8100 inclui um
carregador de bateria que carrega em 1
hora, a multifixação punho de detalhe da
Dremel e 15 acessórios genuínos Dremel.
Todos estes itens são embalados numa
mala prática.

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0138100JC Código de barras:
8710364065721

Dremel 8100
15 acessórios Dremel de grande qualidade
Multifixação punho de detalhe (577)
Carregador de bateria que carrega em 1 hora
Manual de instruções
Mala

Acessórios incluídos

esmerilar / afiar

932

Limpar / polir

414(2) 403

Cortar

540(4)

lixar

408 407 432(2)

Pinças/Mandris/
Diversos

401 402 150
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DREMEL® 8200

Especificação técnica

Tensão do acumulador 10,8 V
Peso 0,600 kg
Comprimento 25 cm
Velocidade em vazio 5.000 - 33.000 r.p.m.
Potência sonora 83 dB(A)
Tempo de carga 1 h
Vibração 1,1 - 5,6 m/s²
Capacidade do
acumulador

1,5 Ah

Tecnologia de bateria Lithium-Ion / ECP
Pressão sonora 72 dB(A)

A Dremel 8200 é a multiferramenta sem fio
mais potente para o bricolador mais
exigente. Especialmente indicada para
trabalhos de máxima performance, como
corte e esmerilamento, tanto dentro como
fora de casa em todos os tipos de
materiais. Com a inovadora tampa com
ponta EZ Twist, não é necessária qualquer
chave para apertar e desapertar a pinça
ao trocar os acessórios; o mecanismo de
chave está integrado na tampa da
ferramenta. A 8200 possui uma bateria de
lítio 10,8 V com tecnologia ECP e um
carregador rápido que carrega em 1 hora.
Em conjunto com o motor eléctrico
compacto e eficaz, que proporciona uma
velocidade de corte 2x mais rápida, você
pode realizar qualquer projeto com grande
facilidade e eficácia! A Dremel 8200 faz
tudo melhor. Com bateria.

Características e benefícios

❶ Indicador da bateria com 3 LEDs
para monitorizar a carga da bateria.

❷ Interruptor ligar/desligar separado com
função de retenção da pinça
evita a ativação acidental do retentor da
pinça.

❸ Seletor de velocidade deslizante
para controlo total da velocidade variável até
às 30.000 r.p.m..

❹ Punho Softgrip
para um manuseamento confortável.

❺ Bateria de lítio 10,8 V compacta e potente
com 1 hora de tempo de carga.

❻ Motor elétrico de 36 mm de alta potência
para todos os trabalhos de corte mais
exigentes e muito mais.

❼ Travão do motor
para a rotação do acessório imediatamente.
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DREMEL® 8200 (8200-20)

O Dremel 8200-20 é o kit de
multiferramenta com batería ideal para
projetos exigentes. Este kit de produto
inclui 2 baterias de lítio de 10,8 V e 2,0 Ah e
um carregador rápido para garantir o
máximo desempenho e o mínimo de
paragens. Com 20 acessórios Dremel
genuínos, o 8200-20 é a solução quando é
necessário realizar trabalhos exigentes.

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0138200JL Código de barras:
8710364072132

Dremel 8200
20 acessórios Dremel de grande qualidade
2 conjuntos de baterias de lítio de 10,8 V e 2,0
Ah (875)
Carregador rápido
Mala

Acessórios incluídos

esmerilar / afiar

932

Limpar / polir

414(2) 403

Cortar

SC456
(4)

540(4)

lixar

408 407 432(2)

Pinças/Mandris/
Diversos

401 402 SC402 150
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DREMEL® 8200 (8200-1/35)

Este kit inclui a multiferramenta com
bateria de lítio 8200 e com um elevado
desempenho, com características como a
tampa com ponta EZ Twist, função de
retenção da pinça, um travão do motor e
uma gama de 5000 a 30.000 r.p.m.. O kit
inclui a multifixação punho de detalhe para
um ótimo controlo sobre a ferramenta. Para
além desta multifixação, o kit inclui um
carregador de bateria que carrega em 1
hora e 35 acessórios originais Dremel,
incluindo o EZ SpeedClic.

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0138200JC Código de barras:
8710364051755

Dremel 8200
35 acessórios Dremel de grande qualidade
Multifixação punho de detalhe
Carregador de bateria que carrega em 1 hora
Manual de instruções
Mala

Acessórios incluídos

Talhar / Gravar /
Fresar

191

esmerilar / afiar

541(2) 83322 932

Limpar / polir

404 429(2) 414(2) 421

Cortar

SC456
(2)

540(3)

lixar

432(2) 408(3) 413(5) 411(5) 407

Pinças/Mandris/
Diversos

402 401 SC402
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DREMEL® 8200 (8200-2/45)

Este kit Dremel é a oferta de melhor
qualidade na gama de multiferramentas
sem fio. A multiferramenta com bateria de
lítio 8200, com tampa com ponta EZ Twist e
com um elevado desempenho, é fornecida
numa prática mala de transporte que
contém um carregador de bateria que
carrega em 1 hora, a multifixação
plataforma de modelagem, que lhe permite
lixar ou esmerilar na perfeição a 90° e 45°, a
multifixação guia de linhas retas e de
círculos e 45 acessórios originais Dremel,
incluindo o EZ SpeedClic. Com este kit
superior até o artesão mais exigente irá
ficar satisfeito.

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0138200JF Código de barras:
8710364051786

Dremel 8200
45 acessórios Dremel de grande qualidade
Multifixação plataforma de modelagem
Cortador de linhas retas e de círculos
Carregador de bateria que carrega em 1 hora
Manual de instruções
Mala de transporte espaçosa e resistente

Acessórios incluídos

Talhar / Gravar /
Fresar

191

esmerilar / afiar

952 85602

Limpar / polir

421 414(2) 429(2) 403

Cortar

561(2) SC456
(5)

540(5)

lixar

413(4) 438(3) 431(2) 430 432(3) 408(2) 407 411(4)

Pinças/Mandris/
Diversos

SC402 402 401 150
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DREMEL® 8200 Platinum Edition
(8200-5/65)

O Dremel 8200 Platinum Edition é o
derradeiro kit de multiferramenta com
bateria da Dremel. Para além da ferramenta
elétrica topo de gama Dremel 8200 com
bateria de lítio de 10,8 V, contém ainda uma
bateria extra, 5 úteis multifixações e 65
acessórios Dremel genuínos. Fornecidos
numa fantástica mala de alumínio de alta
qualidade.

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0138200KN Código de barras:
8710364066254

Dremel 8200
65 acessórios Dremel de grande qualidade
Dois conjuntos de baterias de 10,8 V (875)
Multifixação punho de detalhe (577)
Multifixação de cortador de linhas retas e de
círculos (678)
Multifixação multifunções para guia de corte
(565)
Multifixação para plataforma de modelagem
(576)
Multifixação Resguardo de proteção (550)
Manual de instruções

Acessórios incluídos

Talhar / Gravar /
Fresar

107 191

esmerilar / afiar

932 85422 541

Limpar / polir

414(3) 429(3) 404 421

Cortar

420(20) SC456
(2)

560 561

lixar

407 408(3) 432(4) 411(7) 413(7) 511S(2)

Pinças/Mandris/
Diversos

401 402 SC402 150



Robert Bosch, S.A.
Dep. de Ferramentas
Eléctricas
Av. Infante D. Henrique, Lt.
2E-3E
1800-220 Lisboa

Tel: 808 202 385
Fax: 808 202 387
Email: ferramentasbosch@bosch.

com

Para mais informações
contacte a nossa hotline
Bosch: 808 202 438
(chamada local)

1619M00G93

www.dremel.com
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