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AGVM 26

AGV 26

AGVM 24

AGVKB 24

REBARBADORA ALTA POTÊNCIA
2600W COM AVS E PROTEÇÃO
ANTI-CONTRAGOLPE

REBARBADORA ALTA POTÊNCIA
2600W COM AVS

REBARBADORA ALTA POTÊNCIA
2400W COM AVS E PROTEÇÃO
ANTI-CONTRAGOLPE

REBARBADORA DE 2400W COM
TRAVÃO AVS E PROTEÇÃO ANTICONTRAGOLPE

ºº Resguardo protege tanto o utilizador como a máquina do efeito de

ºº Potente motor de 2600W tipo PROTECTOR com enrolamentos do

ºº Proteção contra o contragolpe
ºº Potente motor PROTECTOR de 2400W, com enrolamentos do induzido e

ºº Potente motor de 2400W revestido e protegido para aumentar a vida

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

contragolpe
Potente motor PROTECTOR de 2600W, com enrolamentos do induzido
e indutora revestidos a resina tipo EPOXY para maior durabilidade
Autoequilibrador para reduzir a vibração no uso de discos danificados
Corpo e punho lateral com sistema anti-vibração AVS para um uso mais
confortável
Com a menor vibração da sua categoria com apenas 2.5 m/s²
Punho posterior rotativo com 7 posições
Flange de aperto FIXTEC para uma mudança da discos mais fácil e
rápida
Resguardo resistente a impactos e com sistema de fixação rápida
Escovas de corta corrente
Cabo de 4 metros

AGVM 26-230 GEX

AGVM 26-230 GEX DMS

Potência de entrada (W)

2600

2600

Velocidade em vazio (rpm)

6600

Diâmetro do disco (mm)

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

induzido e indutora revestidos a resina EPOXY para garantir maior
durabilidade
Autoequilibrador para reduzir a vibração no uso de discos danificados
Corpo e punho lateral com sistema anti-vibração AVS para um uso mais
confortável
A menor vibração da sua categoria com apenas 2.5m/s²
Punho rotativo com 7 posições
Arranque suave
Resguardo resistente e com fixação sem chave
Escovas de corta corrente
Cabo de 4m

AGV 26-230 GE

AGV 26-230 GE DMS

Potência de entrada (W)

2600

2600

6600

Velocidade em vazio (rpm)

6600

230

230

Diâmetro do disco (mm)

Máx. capacidade de corte (mm)

68

68

Tamanho do eixo

M 14

Peso (kg)
Travão

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

indutora revestidos a resina tipo EPOXY para maior durabilidade.
Autoequilibrador para reduzir a vibração no uso de discos danificados
Corpo e punho lateral com sistema anti-vibração AVS para um uso mais
confortavel
Com a menor vibração da sua categoria - apenas 2.5 m/s²
Punho posterior rotativo com 7 posições
Flange de aperto FIXTEC™ para uma mudança do disco mais fácil e
rápida
Resguardo resistente a impactos e com sistema de fixação rápida
Escovas de corta corrente
Cabo de 4 metros

AGVM 24-230 GEX

AGVM 24-230 GEX DMS

Potência de entrada (W)

2400

2400

6600

Velocidade em vazio (rpm)

6600

6600

230

230

Diâmetro do disco (mm)

230

230

Máx. capacidade de corte (mm)

68

68

Máx. capacidade de corte (mm)

68

68

M 14

Tamanho do eixo

M 14

M 14

Tamanho do eixo

M 14

M 14

5.8

5.8

Peso (kg)

5.5

5.5

Peso (kg)

5.8

5.8

Não

Não

Travão

Não

Não

Travão

Não

Não

Tipo de interruptor

Interruptor

Interruptor de homem morto

Tipo de interruptor

Interruptor

Interruptor de homem morto

Tipo de interruptor

Interruptor

Interruptor de homem morto

Flange FIXTEC™

Sim

Sim

Flange FIXTEC™

Não

Não

Flange FIXTEC™

Sim

Sim

Sist. seg. contra quebras corrente Sim

Não

Sist. seg. contra quebras corrente Sim

Não

Sist. seg. contra quebras corrente Sim

Não

Sistema anti-vibrações

Sim

Sim

Sistema anti-vibrações

Sim

Sim

Sistema anti-vibrações

Sim

Sim

Punho anti-vibração

Sim

Sim

Punho anti-vibração

Sim

Sim

Punho anti-vibração

Sim

Sim

Punho posterior rotativo

Sim

Sim

Punho posterior rotativo

Sim

Sim

Punho posterior rotativo

Sim

Sim

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas Mala ou bolsa não incluídas

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas Mala ou bolsa não incluídas

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas Mala ou bolsa não incluídas

Referência

4933402365

4933402495

Referência

4933402360

4933402490

Referência

4933402340

4933402475

Código EAN

4002395234271

4002395234394

Código EAN

4002395234257

4002395234356

Código EAN

4002395234240

4002395234370
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Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu

útila da ferramenta e um rendimento superior em qualquer aplicação

™
ºº Sistema de travagem RAPIDSTOP : para o disco até 50% mais rápido

do que outras máquinas sem travão

ºº Interruptor de homem morto enviraque a máquina acidentalmente se
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ligue depois de uma falha de corrente
Enbraiagem de segurança protege contra o efeito contra-golpe
Proteção contra sobrecargas para evitar sobreaquecimento
Arranque progressivo
Alojamento do motor Anti-vibração com punho principal rotativo e
punho lateral anti-vibração - para um controlo mais cómodo e menos
stress para as articulações
Proteção de segurança de liberação rápida para um fácil ajuste
Acesso fácil às escovas através de porta de serviço
Porca FIXTEC™ para uma troca fácil e rápida do disco
Proteção contra sobrecargas para evitar o aquecimento excessivo

AGVKB 24-230
EKX

AGVKB 24-230
EKX DMS

AGVKB 24-230
EKX DMS KIT

Potência de entrada (W)

2400

2400

2400

Velocidade em vazio (rpm)

6500

6500

6500

Diâmetro do disco (mm)

230

230

230

Máx. capacidade de corte (mm) 68

68

68

Tempo de paragem (s)

<3

<3

<3

Tamanho do eixo

M14

M14

M14

Peso (kg)

5.9

5.9

5.9

Travão

Sim

Sim

Sim

Tipo de interruptor

Interruptor

Interruptor de
homem morto

Interruptor de
homem morto

Flange FIXTEC™

Sim

Sim

Sim

Sist. seg. contra quebras corrente Sim

Sim

Sim

Punho anti-vibração

Sim

Sim

Sim

Punho lateral AVS

Sim

Sim

Sim

Punho posterior rotativo

Sim

Sim

Sim

Fornecido em:

Mala ou bolsa não Mala ou bolsa não
Kitbox
incluídas
incluídas

Referência

4933471464

4933471463

4933471465

Código EAN

4058546293635

4058546293628

4058546293642

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu
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AGVK 24

AGV 24

AG 24

AGV 22

REBARBADORA ALTA POTÊNCIA
2400W COM AVS E PROTEÇÃO
ANTI-CONTRAGOLPE

REBARBADORA ALTA POTÊNCIA
2400W COM AVS

REBARBADORA DE ALTA
POTÊNCIA 2400W

REBARBADORA ALTA POTÊNCIA
2200W COM AVS

ºº Potente motor PROTECTOR de 2400W, com enrolamentos do induzido e

ºº Potente motor de 2400W tipo PROTECTOR com enrolamentos do

ºº Potente motor de 2400W tipo PROTECTOR com enrolamentos do

ºº Potente motor de 2200W tipo PROTECTOR com enrolamentos do

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

indutora revestidos a resina tipo EPOXY para maior durabilidade.
Interruptor com sistema de seugurança impede o funcionamento no
regresso da electricidade após queda de corrente
Embraiagem de segurança que protege contra o contra-golpe
Dispositivo de proteção contra sobre-cargas de corrente
Arranque suave
Design extremamente compacto com 485mm de comprimento e 5,4Kg
de peso
Punho lateral anti-vibrações com 2 posições para um uso mais
confortável
Resguardo resistente a impactos e com sistema de fixação rápida
Portas externas de acesso às escovas para uma fácil manutenção
Cabo 4m

AGVK 24-230 EK

AGVK 24-230 EK DMS

Potência de entrada (W)

2400

2400

Velocidade em vazio (rpm)

6600

6600

Diâmetro do disco (mm)

230

Máx. capacidade de corte (mm)

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

induzido e indutora revestidos a resina EPOXY para garantir maior
durabilidade
Autoequilibrador para reduzir a vibração no uso de discos danificados
Corpo e punho lateral com sistema anti-vibração AVS para um uso mais
confortável
A menor vibração da sua categoria com apenas 2.5m/s²
Arranque suave
Resguardo de fixação rápido resistente a roturas para um ajuste fácil
Escovas de corta corrente
Cabo de 4m

Potência de entrada (W)

2200

2200

AGV 22-230
DMS
2200

Velocidade em vazio (rpm)

8500

6600

6600

230

Diâmetro do disco (mm)

180

230

230

68

68

Máx. capacidade de corte (mm)

43

68

68

Tamanho do eixo

M 14

M 14

Tamanho do eixo

M 14

M 14

M 14

5.5

Peso (kg)

5.3

5.3

Peso (kg)

5.3

5.4

5.4

Não
Interruptor de
alavanca (Interruptor
de homem morto)
Não

Travão

Não

Não

Travão

Não

Não

Não

Tipo de interruptor

Interruptor

Interruptor de homem morto

Flange FIXTEC™

Não

Não

Tipo de interruptor

Interruptor

Interruptor

Interruptor de
homem morto

Sist. seg. contra quebras corrente Sim

Não

Flange FIXTEC™

Não

Não

Não

Sistema anti-vibrações

Não

Não

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim

Sim

Não

Punho anti-vibração

Não

Não

Sistema anti-vibrações

Não

Não

Não

Punho posterior rotativo

Não

Não

Punho lateral AVS

Sim

Sim

Sim

Punho posterior rotativo

Não

Não

Não

Fornecido em:

Mala ou bolsa
não incluídas

Mala ou bolsa
não incluídas

Mala ou bolsa
não incluídas

Referência

4933431820

4933431850

4933431860

Código EAN

4002395243839 4002395243860 4002395243877

Potência de entrada (W)

2400

2400

2400

Velocidade em vazio (rpm)

6600

6600

6600

230

Diâmetro do disco (mm)

230

230

68

68

Máx. capacidade de corte (mm)

68

Tamanho do eixo

M 14

M 14

Tamanho do eixo

Peso (kg)

5.4

5.4

Travão

Não

Não

Tipo de interruptor

Interruptor

Interruptor de homem morto

Flange FIXTEC™

Não

Não

Interruptor segurança

Não

Sim
Sim

Punho lateral AVS

Sim

Sim

Punho posterior rotativo

Não

Não

Fornecido em:
Referência
Código EAN
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Mala ou bolsa não incluídas Mala ou bolsa não incluídas
4933451413
4002395161683

4933451414
4002395161690

ºº
ºº

AGV 22-230 E

AGV 24-230 GE AGV 24-230 GE DMS

AG 24-230 E

AG 24-230 E DMS

Potência de entrada (W)

2400

2400

Velocidade em vazio (rpm)

6600

6600

230

Diâmetro do disco (mm)

230

68

68

Máx. capacidade de corte (mm)

M 14

M 14

M 14

Peso (kg)

5.5

5.5

Travão

Não

Não

Tipo de interruptor

Interruptor

Interruptor

Flange FIXTEC™

Não

Não

ºº
ºº
ºº

induzido e indutora revestidos a resina EPOXY para garantir maior
durabilidade
Design extremamente compacto com 485 mm de comprimento e 5.4kg
para um uso mais confortável
Arranque suave
Resguardo resistente a impactos e com sistema de fixação rápida
Punho lateral com duas posições e sistema anti-vibração para um
trabalho mais confortável
Acesso direto às escovas para manutenção rápida
Cabo de 4m revestido a borracha

AGV 22-180 E

AGV 24-230 E

Sist. seg. contra quebras corrente Sim

induzido e indutora revestidos a resina EPOXY para garantir maior
durabilidade
Corpo ergonómico para maior conforto do utilizador
Arranque suave
Resguardo resistente a impactos e com sistema de fixação rápida
Escovas de carbono com sistema corta corrente
Cabo em borracha de 4m

Sist. seg. contra quebras corrente Sim

Sim

Não

Sistema anti-vibrações

Sim

Sim

Sim

Punho anti-vibração

Sim

Sim

Sim

Punho posterior rotativo

Não

Sim

Sim

Fornecido em:

Mala ou bolsa
não incluídas

Mala ou bolsa
não incluídas

Mala ou bolsa não
incluídas

Referência

4933402335

4933402330

4933402520

Código EAN

4002395234233 4002395234226 4002395234400

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas Mala ou bolsa não incluídas

Referência

4933402325

4933402450

Código EAN

4002395234219

4002395234325

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu
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AG 22

AGV 21 GEX

AGV 17

REBARBADORA ALTA POTÊNCIA
2200W

REBARBADORA DE ALTA
POTÊNCIA 2100W 230MM FIXTEC™
COM AVS

REBARBADORA DE ACABAMENTOS 1750W 125MM

MILWAUKEETOOLEU

ºº Potente motor de 750W tipo PROTECTOR com enrolamentos do
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº Potente motor de 2200W tipo PROTECTOR com enrolamentos do

induzido e indutora revestidos a resina EPOXY para garantir maior
durabilidade
ºº Design muito compacto com um comprimento de 485mm e 5.2 kg para
um uso mais confortável
ºº Resguardo resistente a impactos
ºº Acesso direto às escovas

AG 22-180 DMS

AG 22-230 DMS

Potência de entrada (W)

2200

2200

Velocidade em vazio (rpm)

8500

Diâmetro do disco (mm)

induzido e indutora revestidos a resina EPOXY para garantir maior
durabilidade
Sistema eletrónico de potência constante com arranque suave
Interruptor com dispositivo de segurança para impedir que a máquina
se ligue depois de quebra de corrente
Proteção contra sobrecargas térmicas para prevenir sobreaquecimento
Embraiagem de segurança para proteger o utilizador dos contragolpes
Flange FIXTEC para uma mudança de disco sem ferramentas
Resguardo resistente e com fixação sem chave
Punho lateral anti-vibração para redução da fadiga do utilizador
Cabo de 4m

ºº Potente motor de 2100W tipo PROTECTOR com enrolamentos do

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

induzido e indutora revestidos a resina EPOXY para garantir maior
durabilidade
Autoequilibrador para reduzir a vibração no uso de discos danificados
Corpo e punho lateral com sistema anti-vibração AVS para um uso mais
confortável
Punho principal rotativo com 7 posições
Arranque suave
Flange FIXTEC para mudança de disco rápida e fácil
Resguardo resistente e com fixação sem chave
Escovas de corta corrente
Cabo de 4m

AGV 17-125 XE

AGV 17-125 XC

AGV 17-125 XC DMS

AGV 17-150 XC DMS

AGV 17-180 XC DMS

Potência de entrada (W)

1750

1750

1750

1750

1750

Velocidade em vazio (rpm)

2600 - 11,000

11,000

11,000

9500

7600

Diâmetro do disco (mm)

125

125

125

150

180

Máx. capacidade de corte (mm)

33

33

33

45

58

Tamanho do eixo

M 14

M 14

M 14

M 14

M 14

Peso (kg)

2.8

2.8

2.8

3.0

3.1

Velocidade variável

Sim

Não

Não

Não

Não

Travão

Não

Não

Não

Não

Não

Tipo de interruptor

Interruptor

Interruptor

Interruptor de homem morto

Interruptor de homem morto

Interruptor de homem morto

Flange FIXTEC™

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Punho lateral AVS

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sistema anti-vibrações

Não

Não

Não

Não

Não

AGV 21-230 GEX

AGV 21-230 GEX DMS

Potência de entrada (W)

2100

2100

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Mala ou bolsa não incluídas

Mala ou bolsa não incluídas

Mala ou bolsa não incluídas

Mala ou bolsa não incluídas

6600

Velocidade em vazio (rpm)

6600

6600

Referência

4933432230

4933449850

4933455140

4933432250

4933432270

180

230

Diâmetro do disco (mm)

230

230

Código EAN

4002395243983

4002395247295

4002395247905

4002395243990

4002395244003

Máx. capacidade de corte (mm)

43

68

Máx. capacidade de corte (mm)

68

68

Tamanho do eixo

M 14

M 14

Tamanho do eixo

M 14

M 14

Peso (kg)

5.1

5.2

Peso (kg)

5.5

5.5

Travão

Não

Não

Travão

Não

Não

Tipo de interruptor

Interruptor de homem mortoInterruptor de homem morto

Tipo de interruptor

Interruptor

Interruptor de homem morto

Flange FIXTEC™

Não

Não

Flange FIXTEC™

Sim

Sim

Sist. seg. contra quebras corrente Não

Não

Sist. seg. contra quebras corrente Sim

Não

Sistema anti-vibrações

Não

Não

Sistema anti-vibrações

Sim

Sim

Punho lateral AVS

Não

Não

Punho anti-vibração

Sim

Sim

Punho posterior rotativo

Não

Não

Punho posterior rotativo

Sim

Sim

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas Mala ou bolsa não incluídas

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas Mala ou bolsa não incluídas

Referência

4933431830

4933433630

Referência

4933402304

4933402525

Código EAN

4002395243846

4002395244423

Código EAN

4002395234158

4002395234424
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Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu

MOTOR PROTECTOR com enrolamentos revestidos a
resina epoxy e proteção Heavy Duty

Punho anti-vibração que garante maior conforto

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu

Electrónico
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AGV 17 INOX

AGV 15

AGV 13

AGV 13 XSPDEB

REBARBADORA DE BAIXA
VELOCIDADE 1750W 125MM

REBARBADORA ACABAMENTOS
1550W COM AVS

REBARBADORA ACABAMENTOS
1250W COM AVS

REBARBADORA 1250W COM AVS E
INTERRUPTOR DE ALAVANCA

ºº Motor 1750W com sistema PROTECTOR com enrolamentos protegidos

ºº Potente motor de 1550W tipo PROTECTOR com enrolamentos do

ºº Motor 1250W com sistema PROTECTOR com enrolamentos protegidos

ºº Potente motor PROTECTOR de 1250W, com enrolamentos do induzido e

ºº
ºº

™
ºº Sistema de travão RAPIDSTOP : para o disco até 50% mais rápido do

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

por resina epoxy para maior durabilidade
Velocidade variavel de 2000 - 7600 RPM com 7 posições pré-definidas
para garantir os melhores reusltados em aço inox
Electrónico de velocidade constante com arranque suave
Interruptor de segurança que evita arranques acidentais após quebra de
tensão
Proteção contra sobrecargas térmicas que evitam o sobreaquecimento
A embraiagem mecânica protege a máquina no caso de bloqueio
Porca FIXTEC garante uma fácil mudança do disco
Resguardo resistente e com ajuste rápido
Punho anti-vibrações
Cabo de 4 metros

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

induzido e indutora revestidos a resina EPOXY para garantir maior
durabilidade
Design muito compacto e fino para maior conforto de utilização
Arranque suave
Interruptor com dispositivo de segurança para impedir que a máquina
se ligue depois de quebra de corrente
Proteção contra sobrecargas para impedir sobreaquecimentos
Embraiagem de segurança para proteger o utilizador dos contragolpes
Novo sistema FIXTEC integrado de mudança do disco sem chave
Resguardo resistente a impactos e com sistema de fixação rápida
Punho lateral anti-vibração para redução da fadiga do utilizador
Cabo de 4 metros

AGV 17-125 INOX

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

por resina Epoxypara maior durabilidade.
Design muito compacto e baixo perimetro para um uso mais confortável
Velocidade variavel com 6 posições pré-determinadas de 2800 - 11500
rpm para trabalhar em diversos materiais
Electrónico que garante velocidade constante sob carga
Interruptor de segurança que evita arranques acidentais após quebra de
tensão
Proteção contra sobrecargas térmicas que evitam o sobreaquecimento
Embraiagem de segurança evita o contragolpe
Sistema integrado que facilita a remoção do disco
Resguardo resistente e com ajuste rápido
Punhos anti vibração garantem maior conforto
Caixa de engrenagens pode rodar 90º
Cabo de 4 metros

que outras rebarbadoras sem esta função

ºº Design muito compacto com 160mm de comprimento para um uso mais

confortavel

ºº Arranque suave
ºº Interruptor com sistema de seugurança impede o funcionamento no
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

regresso da electricidade após queda de corrente
Proteção contra sobrecargas térmicas
Embraiagem de segurança que protege contra o contra-golpe
Porca FIXTEC™ troca de disco sem chave
Resguardo resistente a impactos e com sistema de fixação rápida
Punho anti-vibração para garantir menor fadiga de utilização

AGV 13-125 XSPDEB

AGV 13-125 XSPDEB KIT

Potência de entrada (W)

1750

Potência de entrada (W)

1550

1550

1550

Potência de entrada (W)

1250

Potência de entrada (W)

1250

1250

Velocidade em vazio (rpm)

2000 - 7600

Velocidade em vazio (rpm)

11,000

2800 - 11,000

9000

Velocidade em vazio (rpm)

2,800 - 11,500

Velocidade em vazio (rpm)

12,000

12,000

Diâmetro do disco (mm)

125

Diâmetro do disco (mm)

125

125

150

Diâmetro do disco (mm)

125

Diâmetro do disco (mm)

125

125

Máx. capacidade de corte (mm)

33

Máx. capacidade de corte (mm)

33

33

44

Máx. capacidade de corte (mm)

33

Máx. capacidade de corte (mm)

33

33

Tamanho do eixo

M 14

Tamanho do eixo

M 14

M 14

M 14

Tamanho do eixo

M 14

Tamanho do eixo

M14

M14

Peso (kg)

2.8

Peso (kg)

2.6

2.6

2.6

Peso (kg)

2.4

Peso (kg)

2.5

2.5

Velocidade variável

Sim

Velocidade variável

Não

Sim

Não

Velocidade variável

Sim

Travão

Sim

Sim

Travão

Não

Travão

Não

Não

Não

Travão

Não

Tipo de interruptor

Interruptor

Tipo de interruptor

Interruptor
deslizante

Interruptor deslizante

Tipo de interruptor

Sim

Interruptor
deslizante

Tipo de interruptor

Flange FIXTEC™

Interruptor
deslizante

FIXTEC™

Sim

Interruptor de alavanca
(Interruptor de homem
morto)

Interruptor de alavanca
(Interruptor de homem
morto)

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim

FIXTEC™

Sim

Sim

Sim

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim

Flange FIXTEC™

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim

Sim

Sim

Punho lateral AVS

Sim

4933449870

Sistema anti-vibrações

Não

Não

Não

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Fornecido em:

Mala ou bolsa
não incluídas

Mala ou bolsa
não incluídas

Mala ou bolsa
não incluídas

Referência

4933451218

Referência

4933428120

4933428127

4933433250

Código EAN

4002395260850

Código EAN

4002395239641 4002395239658 4002395244164

Referência
Código EAN

264

4002395247912

AGV 15-125 XC AGV 15-125 XE AGV 15-150 XC

indutora revestidos a resina tipo EPOXY para maior durabilidade.

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu

AGV 13-125 XE

Sim

Sim

Sist. seg. contra quebras corrente Sim

Sim

Punho anti-vibração

Sim

Sim

Proteção anti-contragolpe

Sim

Sim

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas Kitbox

Referência

4933464998

4933471194

Código EAN

4058546229436

4058546288228

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu

265

PT.MILWAUKEETOOL.EU

MILWAUKEETOOLEU

AGV 13 XSPDE

AG 13 XSPD

AGV 12

AGV 10 EK

REBARBADORA 1250W COM AVS E
INTERRUPTOR DE ALAVANCA

REBARBADORA ACABAMENTOS
1250W COM INTERRUPTOR DE
ALAVANCA

REBARBADORA ACABAMENTOS
1200W

REBARBADORA DE
ACABAMENTOS 1000W COM AVS

ºº Potente motor PROTECTOR de 1250W, com enrolamentos do induzido e

ºº Potente motor PROTECTOR de 1250W, com enrolamentos do induzido e

ºº Potente motor de 1200W tipo PROTECTOR com enrolamentos do

ºº Potente motor de 1000W para maior rentabilidade em todas as

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

indutora revestidos a resina tipo EPOXY para maior durabilidade.
Design muito compacto com 160mm de comprimento para um uso mais
confortavel
Arranque suave
Interruptor com sistema de seugurança impede o funcionamento no
regresso da electricidade após queda de corrente
Proteção contra sobrecargas térmicas
Embraiagem de segurança que protege contra o contra-golpe
Sistema integrado de fixação rápida do disco
Resguardo resistente a impactos e com sistema de fixação rápida
Punho anti-vibração para garantir menor fadiga de utilização

ºº
ºº
ºº

indutora revestidos a resina tipo EPOXY para maior durabilidade.
Design muito compacto com 160mm de comprimento para um uso mais
confortavel
Sistema integrado de fixação rápida do disco
Resguardo resistente a impactos e com sistema de fixação rápida
Cabo de 4 metros

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

AGV 13-125 XSPDE

induzido e indutora revestidos a resina EPOXY para garantir maior
durabilidade
Design muito compacto e fino para maior conforto de utilização
Arranque suave
Interruptor com dispositivo de segurança para impedir que a máquina
se ligue depois de quebra de corrente
Proteção contra sobrecargas para impedir sobreaquecimentos
Embraiagem de segurança para proteger o utilizador de contragolpes
Novo sistema FIXTEC™ integrado de mudança do disco sem chave
Resguardo resistente a impactos e com sistema de fixação rápida
Punho lateral anti-vibração para redução da fadiga do utilizador
Cabo de 4 metros

AG 13-125 XSPD

aplicações

ºº Design muito compacto com um comprimento de 276mm e 2,2 kg para

maior conforto

ºº Interruptor de segurança que evita arranques acidentais após quebra de

tensão
Arranque suave
Punho anti-vibração para maior conforto
Resguardo resistente e com ajuste rápido
Interruptor deslizante para um arranque fácil mesmo que o utilizador use
luvas
ºº Cabo de 4m
ºº
ºº
ºº
ºº

AGV 12-125 X

AGV 10-125 EK

Potência de entrada (W)

1250

Potência de entrada (W)

1250

Potência de entrada (W)

1200

Potência de entrada (W)

1000

Velocidade em vazio (rpm)

12,000

Velocidade em vazio (rpm)

12,000

Velocidade em vazio (rpm)

11,000

Velocidade em vazio (rpm)

11,000

Diâmetro do disco (mm)

125

Diâmetro do disco (mm)

125

Diâmetro do disco (mm)

125

Diâmetro do disco (mm)

125

Máx. capacidade de corte (mm)

33

Máx. capacidade de corte (mm)

28

Máx. capacidade de corte (mm)

33

Máx. capacidade de corte (mm)

33

Tamanho do eixo

M 14

Tamanho do eixo

M 14

Tamanho do eixo

M 14

Tamanho do eixo

M 14

Peso (kg)

2.5

Peso (kg)

2.3

Peso (kg)

2.4

Peso (kg)

2.2

Travão

Não

Travão

Não

Travão

Não

Travão

Não

Tipo de interruptor

Interruptor de alavanca (Interruptor de homem
morto)

Tipo de interruptor

Interruptor de alavanca (Interruptor de homem
morto)

Tipo de interruptor

Interruptor deslizante

Tipo de interruptor

Interruptor deslizante

FIXTEC™

Sim

Flange FIXTEC™

Não

FIXTEC™

Sim

FIXTEC™

Sim

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim

Sist. seg. contra quebras corrente

Não

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Punho lateral AVS

Sim

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Referência

4933428085

Referência

4933451222

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Referência

4933451577

Código EAN

4002395239597

Código EAN

4002395260898

Referência

4933451578

Código EAN

4002395140787

Código EAN

4002395140794
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AG 10 EK

AG 9

AG 800 EK

AG 800 E

REBARBADORA DE
ACABAMENTOS 1000W 115MM

REBARBADORA DE
ACABAMENTOS 850W 125MM

REBARBADORA ACABAMENTOS
800W

REBARBADORA DE
ACABAMENTOS 800W 115MM

ºº Potente motor de 1000W para maior rentabilidade em todas as

ºº Potente motor de 850W tipo PROTECTOR com enrolamentos do

ºº Motor de 800W para várias aplicações. Apenas 2,0Kg de peso para um

ºº Motor de 800W para várias aplicações. Apenas 2,0Kg de peso para um

ºº
ºº

ºº Design muito compacto e baixo perimetro para um uso mais confortável
ºº Interruptor de segurança que evita arranques acidentais após quebra de

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

aplicações
Design muito compacto com um comprimento de 276mm e 2,1 kg para
maior conforto
Interruptor de segurança que evita arranques acidentais após quebra de
tensão
Arranque suave
Resguardo resistente e com ajuste rápido
Interruptor deslizante para um arranque fácil mesmo que o utilizador use
luvas
Cabo de 4m

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

induzido e indutora revestidos a resina EPOXY para garantir maior
durabilidade
Muito fina e leve para uso confortavel
Novo sistema eletrónico digital garante velocidade constante, arranque
suave e proteção contra sobrecargas do motor
Caixa de engrenagens de baixa espessura para trabalhar em locais
confinados
Caixa de engrenagens em liga de magnésio
Rolamentos e interruptor protegidos contra poeiras
Turbina de elevada eficácia mantém o motor refrigerado, mesmo em
condições de trabalho extremo
Porca FIXTEC™ para uma mudança de discos rápida e fácil
Resguardo resistente a impactos e com sistema de fixação rápida
Escovas de corta corrente
Cabo de 4 metros

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

uso mais confortável
Design muito compacto e baixo perimetro para um uso mais confortável
Interruptor de segurança que evita arranques acidentais após quebra de
tensão
Arranque suave
Engrenagens em aço para maior durabilidade
Entradas de ar protegidas para melhorar o arrefecimento
Caixa de engrenagens plana para garantir uma excelente visibilidade e
otimização da profundidade de corte em zonas de dificil acesso
Resguardo resistente e com ajuste rápido
Cabo de 4 metros

uso mais confortável

ºº
ºº
ºº
ºº

tensão
Arranque suave
Engrenagens em aço para maior durabilidade
Entradas de ar protegidas para melhorar o arrefecimento
Caixa de engrenagens plana para garantir uma excelente visibilidade e
otimização da profundidade de corte em zonas de dificil acesso

AG 10-115 EK

AG 10-125 EK

AG 9-125 XC

AG 9-125 XE

AG 800-115 E

AG 800-125 E

AG 800-115 E D-SET

Potência de entrada (W)

1000

1000

Potência de entrada (W)

850

850

Potência de entrada (W)

AG 800-125 EK
800

Potência de entrada (W)

800

800

800

Velocidade em vazio (rpm)

11,000

11,000

Velocidade em vazio (rpm)

10,000

2700 - 10,000

Velocidade em vazio (rpm)

11,500

Velocidade em vazio (rpm)

11,500

11,500

11,500

Diâmetro do disco (mm)

115

125

Diâmetro do disco (mm)

115

125

Diâmetro do disco (mm)

125

Diâmetro do disco (mm)

115

125

115

Máx. capacidade de corte (mm)

28

33

Máx. capacidade de corte (mm)

33

33

Máx. capacidade de corte (mm)

33

Máx. capacidade de corte (mm)

28

33

28

Tamanho do eixo

M 14

M 14

Tamanho do eixo

M 14

M 14

Tamanho do eixo

M 14

Tamanho do eixo

M 14

M 14

M 14

Peso (kg)

2.1

2.1

Peso (kg)

1.8

1.8

Peso (kg)

2.0

Peso (kg)

2.0

2.0

2.0

Travão

Não

Não

Velocidade variável

Não

Sim

Travão

Não

Travão

Não

Não

Não

Tipo de interruptor

Interruptor deslizante

Interruptor deslizante

Travão

Não

Não

Tipo de interruptor

Interruptor deslizante

Flange FIXTEC™

Não

Não

Tipo de interruptor

Interruptor deslizante

Interruptor deslizante

Flange FIXTEC™

Não

Tipo de interruptor

Interruptor
deslizante

Interruptor
deslizante

Interruptor deslizante

Sist. seg. contra quebras corrente Sim

Sim

Flange FIXTEC™

Sim

Sim

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim

Flange FIXTEC™

Não

Não

Não

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas Mala ou bolsa não incluídas

Sist. seg. contra quebras corrente Sim

Sim

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Sist. seg. contra quebras corrente Sim

Sim

Sim

Referência

4933451219

4933451220

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas Mala ou bolsa não incluídas

Referência

4933451213

Fornecido em:

4002395260867

4002395260874

Referência

4933403200

4933403206

Código EAN

4002395260805

Mala ou bolsa
não incluídas

Kitbox

Código EAN

Mala ou bolsa
não incluídas

Código EAN

4002395233779

4002395233786

Referência

4933451210

4933451211

4933451281

Código EAN

4002395260171 4002395260188 4002395170777
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AGS 15-125 C

AS 12 E

AP 14-2 200 E

AP 12 E

REBARBADORA LIXADORA 1500W

LIXADORA 1200W 125MM

POLIDORA 1450W 200MM

POLIDORA 1200W 150MM

ºº Potente motor de 1500W tipo PROTECTOR com enrolamentos do

ºº Motor de elevado torque e gama de velocidades ideal para operações

ºº Potente motor de 1400W para operações de polimento com elevado

ºº
ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

induzido e indutora revestidos a resina EPOXY para garantir maior
durabilidade
Calibrada com velocidade ideal para discos multifolhas
Sistema eletrónico garante velocidade constante sob carga
Arranque suave
Interruptor com dispositivo de segurança para impedir arranques
automáticos após quebras de corrente
Proteção contra sobrecargas do motor
Resguardo resistente e com fixação sem chave
Filtro em malha metálica
Cabo de 4m

ºº
ºº

de lixar
Design ergonómico
Seleção de velocidade variável para garantir a velocidade ideal para
trabalhar qualquer material
Proteção contra sobrecargas
Inclui resguardo, flange e cabo de 4m

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

AGS 15-125 C

torque
Engrenagem de alto torque mantém a velocidade sob carga
Seleção de velocidade variável de 490 - 2100rpm para maior
versatilidade
7 opções de velocidade para uma seleção de velocidade precisa
Proteção contra sobrecargas
Saliências para os dedos, garantem maior conforto, especialmente ao
trabalhar na vertical
Botão de travamento do veio protegido evita uso acidental
Função de bloqueamento do interruptor
Flange macia e flexivel evita riscos na pintura
Cabo PUR de 6 metros para evitar marcas na pintura e que permite ao
utilizador movimentar-se facilmente à volta do carro

AP 14-2 200 E

AP 14-2 200 E SET

Potência de entrada (W)

1500

Potência de entrada (W)

1200

Potência de entrada (W)

1450

1450

Potência de entrada (W)

1200

Velocidade em vazio (rpm)

7600

Velocidade em vazio (rpm)

1800 - 4800

Velocidade em vazio (rpm)

490 - 2100

490 - 2100

Velocidade em vazio (rpm)

900 - 2500

Diâmetro do disco (mm)

125

Diâmetro do disco (mm)

125

Diâmetro do disco (mm)

200

200

Diâmetro do disco (mm)

150

Tamanho do eixo

M 14

Tamanho do eixo

M 14

Tamanho do eixo

M 14

M 14

Tamanho do eixo

M 14

Peso (kg)

2.4

Peso (kg)

2.5

Peso (kg)

2.3

2.3

Peso (kg)

2.2

Travão

Não

Velocidade variável

Sim

Velocidade variável

Sim

Sim

Velocidade variável

Sim

Tipo de interruptor

Interruptor deslizante

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim

Sim

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim

Flange FIXTEC™

Não

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Arranque suave

Sim

Sim

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Sist. seg. contra quebras corrente

Sim

Referência

4933383940

Referência

4933383925

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Código EAN

4002395229390

Código EAN

4002395229406

Referência

4933407480

Código EAN

4002395236015

270

AS 12 E

Motor 1200W
Design ergonomico
Engrenagem especial para elevado torque e velocidade ideal para polir
Seleção de velocidade variável para garantir a velocidade ideal
Proteção contra sobrecargas
Limitador de velocidade
Cabo de 6m

Referência

Lixadora 1200W com velocidade
Punho lateral, flange variavel, flange flexivel e dura,
flexivel
boina de lã, pano de polir, liquidos de desbaste e polimento
Mala ou bolsa não
HD-Box
incluídas
4933432800
4933432795

Código EAN

4002395001156

Equipamento standard
Fornecido em:

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu

AP 12 E

4002395004348

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu
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DGL 34

DGL 30 E

DG 30 E

DG 7 E

RETIFICADORA DE INTERIORES
500W

RETIFICADORA DE INTERIORES
600W

RETIFICADORA DE INTERIORES
500W

RETIFICADORA DE INTERIORES
600W

ºº Veio comprido para acesso fácil a locais confinados
ºº Caixa de engrenagens metálica de alta rotação e veio apoiado em

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Veio comprido para acesso fácil a locais confinados
Arranque suave
Controlo eletrónico de velocidade
Velocidade elevada - 30,000 rpm
Caixa de engrenagens metálica de alta rotação e veio com rolamento
de dupla pista
ºº Escovas de corta corrente
ºº Inclui chaves de bocas 17 e 15, cabo de 4m e pinça de 6mm

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

rolamento de dupla pista
Velocidade elevada de 34,000 rpm
Escovas de carbono de corta corrente
Excelente relação peso/potência
Inclui chaves de bocas 17 e 15, cabo de 4m e pinça de 6mm

DGL 34

Design robusto e compacto para fácil manuseamento
Arranque suave
Controlo de velocidade eletrónico
Caixa de engrenagens metálica para maior precisão
Escovas de carbono corta corrente
Interruptor ergonómico
Indicado para uso estacionário em colunas - colar de 43mm
Inclui chaves de bocas 17 e 15, cabo de 4m e pinça de 6mm

DGL 30 E

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Veio comprido para acesso fácil a locais confinados
Controlo eletrónico de velocidade
Velocidade reduzida com máximo de 7000 rpm para lixar e fresar metal
Caixa de engrenagens metálica de alto rendimento
Inclui chaves de bocas 17 e 15, cabo de 4m e pinça de 6mm

DG 30 E

DG 7 E

Potência de entrada (W)

500

Potência de entrada (W)

600

Potência de entrada (W)

500

Potência de entrada (W)

600

Velocidade em vazio (rpm)

34,000

Velocidade em vazio (rpm)

10,000 - 30,000

Velocidade em vazio (rpm)

10,000 - 30,000

Velocidade em vazio (rpm)

3000 - 7000

Máx. diâmetro de disco (mm)

40

Máx. diâmetro de disco (mm)

40

Máx. diâmetro de disco (mm)

40

Máx. diâmetro de disco (mm)

45

Máx. capacidade com ponta de esmerilar (mm) 25

Máx. capacidade com ponta de esmerilar (mm) 20

Máx. capacidade com ponta de esmerilar (mm) 20

Capacidade da pinça (mm)

6+8

Capacidade da pinça (mm)

6

Capacidade da pinça (mm)

6

Capacidade da pinça (mm)

6

Peso (kg)

1.5

Peso (kg)

1.8

Peso (kg)

1.9

Peso (kg)

1.3

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Referência

4933391200

Referência

4933385110

Referência

4933385120

Referência

4933385100

Código EAN

4002395231928

Código EAN

4002395230020

Código EAN

4002395230037

Código EAN

4002395230013
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MCS 66

BS 125

CHS 355

DE 10 RX

SERRA CIRCULAR PARA METAL
1800W 66MM

SERRA DE FITA 1100W 125MM

SERRA PARA METAL COM DISCO
ABRASIVO 2300W

BERBEQUIM ROTATIVO 630W

Potente motor de 1800W e 4000rpm
Tecnologia de corte a seco garante cortes rápidos e limpos em metal
Corta aços, aço inoxidável, alumínio e painéis de isolamento
Grande profundidade de corte de 66mm
Caixa de acumulação de aparas com fixação sem chave que permite a
rápida remoção dos detritos ou mudança da lâmina
ºº Manipulo de incisão para um movimento eficiente
ºº Fornecida com disco pastilhado de 42 dentes

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº Motor de 2300W e 3800rpm para uma excelente rentabilidade no corte
ºº Bloqueio do cabeçote mantém a serra fechada durante o transporte

ºº Motor potente e compacto de 630W
ºº Sistema eletrónico: preseleção de velocidade
ºº Caixa de engrenagens num só bloco para maior durabilidade e

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

Potente motor de 1100W garante máxima rentabilidade e durabilidade
Grande capacidade de corte até 125 x 125 mm
Velocidade variavel com 4 posições pré-definidas - 0 - 116 m/min
Electrónica que garante potência constante mantém a velocidade de
corte, mesmo nas aplicações mais exigentes
Embraiagem de segurança, protege as engrenagens, absorvendo os
impactos provocados por possiveis bloqueamentos da lâmina
Corpo fino e LED de iluminação para maior visibilidade sobre a linha de
corte
Mudança da lâmina sem chaves - rápida e fácil
Base ajustavel sem chaves

MCS 66

(não necessita de corrente)

ºº Torno de fixação de encaixe rápido para uma ajuste fácil do ângulo de
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

-45º a +45º
Torno de fixação rápida
Bloqueio do veio para mudanças de disco rápida e fácil
Acesso direto às escovas
Turbina de arrefecimento metálica para garante durabilidade
Base em aço com design anti-deformação

BS 125

estabilidade

ºº Caixa de engrenagens planetária para aplicações de baixa velocidade e
ºº
ºº
ºº
ºº

alto torque
Bucha de aperto rápido metálica (1.0 - 10mm)
Reversibilidade
Acesso rápido às escovas
Cabo de 4m

CHS 355

DE 10 RX

Potência de entrada (W)

1800

Potência de entrada (W)

1100

Potência de entrada (W)

2300

Potência de entrada (W)

630

Velocidade em vazio (rpm)

4000

Velocidade (m/min)

0 - 116

Velocidade em vazio (rpm)

3800

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 2700

Diâmetro da lâmina (mm)

203

Capacidade de corte em tubo rectangular (mm)

125 x 125

Diâmetro da roda (mm)

355

Máx. capacidade de furação em ferro (mm)

10

Máx. capacidade de corte a 90° (mm)

66

Máx capacidade de corte em tubo e de ferro (mm)

125

Capacidade de corte em perfil redondo a 90º e 45(mm)

125 / 100

Máx. capacidade de furação em madeira (mm)

30

Diâmetro do veio (mm)

15.87

Comprimento da lâmina (mm)

1139.83

Capacidade de corte em perfil quadrado a 90º e 45º (mm) 115 / 80

Máx torque (Nm)

21

Peso (kg)

6.4

Peso (kg)

6.5

Capacidade de corte rectangular a 90º e 45ª (mm)

230 x 70 / 100 x 80

Capacidade da bucha (mm)

10

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Capacidade de corte em perfil em L 90º e 45º (mm)

130 / 80

Encabadouro

½˝ x 20

Referência

4933440615

Referência

4933448245

Diâmetro do veio (mm)

25.4

Peso (kg)

1.6

Código EAN

4002395000432

Código EAN

4002395262830

Peso (kg)

18

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Referência

4933409211

Referência

4933411760

Código EAN

4002395235353

Código EAN

4002395236220
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MDE 42

MDE 41

MDP 41

ENGENHO DE FURAR COM BASE
MAGNÉTICA

ENGENHO DE FURAR COM BASE
MAGNÉTICA

ENGENHO DE FURAR COM
BASE MAGNÉTICA COM ÍMAN
PERMANENTE

ºº Engenho de furar com base magnética, leve e portátil
ºº 1200 watts de potência do motor transmitidos através de três

ºº Potente motor com 1200W para uma velocidade de furação otimizada
ºº Caixa de engrenagens de 2 velocidades para uma velocidade de

ºº Potente motor com 1200W para uma velocidade de furação otimizada
ºº Caixa de engrenagens de 2 velocidades para uma velocidade de

ºº

ºº

engrenagens de redução garantem a potência necessária para perfurar
furos de grandes dimensões até 42mm em aço com 50mm de
espessura
ºº O íman de alta potência e os últimos avanços no sistema eletrónico
garantem controlo e cumprem todas as exigências de segurança
ºº Painel de controlo eletrónico para fácil funcionamento
ºº Inclui resguardo ajustável, óleo de corte e chaves hexagonais

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

furação otimizada com 475 e 730 rpm usando fresas anelares ou brocas
tradicionais
AUTOSTOP™ : Deteta um excesso de rotação e corta automaticamente
a corrente ao berbequim para garantir uma maior proteção
Magneto elect´ronico com 9930N de força de fixação
Máxima capacidade de furação de 41mm ao usar fresas anelares e
brocas tradicionais com veio de 13mm
Encabadouro Weldon 19mm com fixação sem chave para uma
substituição rápida e fácil do acessório
Curso de 146mm permite usar diferentes acessórios
Punho detacável que permite uso tanto do lado esquerdo como do
direito
LED de alta intensidade para iluminar a área de trabalho

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

furação otimizada com 475 e 730 rpm usando fresas anelares ou brocas
tradicionais
AUTOSTOP™ : Deteta um excesso de rotação e corta automaticamente
a corrente ao berbequim para garantir uma maior proteção
Magneto permanente com 8890N de força de fixação que evita
desativação acidental para garantir maior proteção e fácil alinhamento
Máxima capacidade de furação de 41mm ao usar fresas anelares e
brocas tradicionais com veio de 13mm
Encabadouro Weldon 19mm com fixação sem chave para uma
substituição rápida e fácil do acessório
Curso de 146mm permite usar diferentes acessórios
Punho detacável que permite uso tanto do lado esquerdo como do
direito
LED de alta intensidade para iluminar a área de trabalho

MDE 41

MDE 42

MDP 41

Potência de entrada (W)

1200

Potência de entrada (W)

1200

Potência de entrada (W)

1200

Velocidade em vazio (rpm)

300 - 640

Velocidade em vazio (rpm)

475 / 730

Velocidade em vazio (rpm)

475 / 730

Velocidade máxima (rpm)

170 - 330

Diâmetro máx. de furação (mm)

41

Diâmetro máx. de furação (mm)

41

Diâmetro máx. de furação (mm)

42

Profundidade máx. de furação (mm)

50

Profundidade máx. de furação (mm)

50

Profundidade máx. de furação (mm)

50

Máx. capacidade de furação com broca (mm)

13

Máx. capacidade de furação com broca (mm)

13

Máx. capacidade de furação com broca (mm)

16

Força de fixação magnética (pressão ao furar num ponto) (N)

9930

Força de fixação magnética (pressão ao furar num ponto) (N)

8890

Máx torque (Nm)

85

Peso (kg)

13.5

Peso (kg)

14.0

Força de fixação magnética (pressão ao furar num ponto) (N)

10,000

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Peso (kg)

11.5

Referência

4933451015

Referência

4933451014

Fornecido em:

Kitbox

Código EAN

4002395136681

Código EAN

4002395136674

Referência

4933380832

Código EAN

4002395228881
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O Distribuidor

Techtronic Industries Iberia S.L.
Rep. Fiscal em Portugal:
Ecovis Comark, Lda /
NIPC 501 225 463
Tel: 213462280
Av. da Liberdade, 69 – 3º C
1250-140 Lisboa

A marca e logótipos Bluetooth® são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc, qualquer uso desta marca por parte da TTI está sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são
propriedade dos seus respetivos proprietários. Todos os dados, incluindo serviço e condições de garantia, bem como a modificação da gama de produtos, podem ser sujeitas a alterações sem
aviso prévio. As imagens são não vinculantes. Está excluída qualquer responsabilidade por erros de impressão ou qualquer outro motivo. (4939 7137 06) Copyright 2021 - Milwaukee Electric Tools

