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Multifixações para multiferramenta

As multifixações Dremel expandem a utilização da sua multiferramenta, para que possa
efetuar o seu trabalho com ainda mais precisão e facilidade. A Dremel oferece
multifixações para fresar, controlar, cortar, serrar, afiar e prolongar.

Multifixações
para prender

DREMEL® Workstation (220)
Multifixação plataforma de modelagem
DREMEL® (576)
Multifixação punho de detalhe DREMEL®
(577)
Suporte de ferramentas de veio flexível
(2222)
DREMEL® Multi-Vise (2500)

Multifixações
para cortar

Equipamento de corte multifunções (565)
Equipamento de corte multifunções para
azulejos de parede (566)
Conjunto de remoção de argamassa das
paredes e do chão (568)
Cortador de linhas retas e de círculos (678)

Multifixações
para prolongar

Veio flexível (225)
Multifixação de ângulo reto (575)

Multifixações
para fresar

Mesa de fresar / modelar (231)
Multifixação para tupia de imersão (335)

Multifixações
para serrar

Multifixação para minisserra circular (670)
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Multifixações para multiferramenta

Multifixações
para afiar
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Multifixação para afiar serras de corrente
(1453)
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Multifixações para prender

DREMEL® Workstation (220)

• Esta combinação de coluna de

•
•
•
•
•
•

perfuração e de suporte de ferramentas
é a solução perfeita para o trabalho
estacionário com a sua Dremel.
Furar na vertical ou em ângulo, ajustável
em incrementos de 15 graus.
Segura a ferramenta na horizontal para
polir e lixar.
O suporte integrado para ferramentas
telescópico fixa a ferramenta com veio
flexível (225).
Armazenagem dos acessórios na própria
ferramenta.
A retenção do cabo permite
acondicionar o cabo eléctrico em
segurança.
Marcações de profundidades para um
ajuste eficaz da profundidade.
Índice
Combinado coluna de perfuração e
porta-ferramentas

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: 26150220JB

Código de barras:
8710364032426

Multifixação plataforma de modelagem DREMEL® (576)

• A plataforma de modelagem da Dremel
permite-lhe lixar e esmerilar em
ângulos perfeitos a 90 e 45 graus. Com
o mandril de lixar, a cinta de lixa e a
pedra de esmerilar incluídos pode logo
começar a trabalhar.

Índice
Mandril e cinta de lixa 407
Pedra de esmerilar 932
Multifixação plataforma de modelagem

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: 26150576JA

Código de barras:
8710364054190
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Multifixações para prender

Multifixação punho de detalhe DREMEL® (577)

• A multifixação punho de detalhe da
Dremel permite-lhe ter um melhor
controlo da sua multiferramenta
durante os seus projetos de
bricolagem, de hobby e de artesanato.
Com o escantilhão e o gravador
incluídos pode começar logo a
trabalhar com a multifixação punho de
detalhe e a sua multiferramenta.

Índice
Multifixação punho de detalhe
Escantilhão
Fresa de gravar 107
Pinça de 2,4 mm 481
Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: 26150577JA

Código de barras:
8710364054206

Suporte de ferramentas de veio flexível (2222)

• Suspende de forma adequada a
multiferramenta Dremel acima da sua
bancada de trabalho.
• Perfeito para usar com a multifixação
veio flexível.
• Pode ser fixada a bancadas de
trabalho com uma espessura de até 42
mm e ajustada em altura entre os 300 e
1 070 mm.
• Armazenamento de mais pontas na
base.

Índice
Suporte de ferramentas de veio flexível

Informação sobre a
encomenda
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N.º de encomenda: 2615222232
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Código de barras:
8710364016822

Multifixações para prender

DREMEL® Multi-Vise (2500)

• O Multi-Vise 3 em 1 Dremel. Torno
•
•
•
•
•
•
•

estacionário, grampo autónomo e portaferramentas.
Fixa-se a qualquer bancada de trabalho,
mesa ou bancada
Rotação de 360° e inclinação de 50°.
Permite abordar a peça de um ângulo
confortável.
Os mordentes podem ser usados com a
unidade básica ou em separado como
grampo de barra autónomo.
Pode ser facilmente utilizado em peças
de maior dimensão.
Fixam objetos muito grandes e protegem
as peças delicadas contra danos.
Permite fixar objetos redondos e de
formato invulgar.
Possibilidade de fixação da DREMELite.
Índice
Multi-Vise DREMEL
Blocos macios amovíveis
Adaptador porta-ferramentas

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: 26152500JA

Código de barras:
8710364037544
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Multifixações para cortar

Equipamento de corte multifunções (565)

• Permite efetuar um corte controlado
numa grande variedade de materiais.

• É fácil de fixar na sua ferramenta
Dremel.

• Facilidade de ajuste da profundidade
em materiais até 19 mm de espessura.

Índice
Guia de corte
2 pontas de corte de painéis de gesso
560
1 broca de corte multifunções 561
Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: 2615056532

Código de barras:
8710364010622

Equipamento de corte multifunções para azulejos de parede (566)

• Permite efetuar um corte controlado
em azulejos cerâmicos de parede.

• É fácil de fixar na sua ferramenta
Dremel.

• Facilidade de ajuste da profundidade
em materiais até 19 mm de espessura.

Índice
Guia de corte
1 broca de corte de azulejos 562 (não é
apropriada para mosaicos cerâmicos)

Informação sobre a
encomenda
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N.º de encomenda: 2615056632
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Código de barras:
8710364010639

Multifixações para cortar

Conjunto de remoção de argamassa das paredes e do chão (568)

• Especialmente desenvolvido para

•
•
•
•

remover a argamassa incrustada quer
entre os azulejos quer entre os
mosaicos.
O risco de lascar os ladrilhos é muito
inferior comparativamente à
cinzelagem manual mais lenta.
Ajuste fácil da profundidade.
A guia mantém a ponta centrada entre
os ladrilhos.
Para obter informações sobre a
compatibilidade com a Dremel 4200,
verifique a vista geral de
compatibilidade na parte de trás da
embalagem.

Índice
Guia de corte angular
Ponta de carboneto de 1,6 mm para
remoção de argamassa 569

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: 2615056832

Código de barras:
8710364013982

Cortador de linhas retas e de círculos (678)

• Faz círculos perfeitos e cortes a direito
• Conexão rápida com a sua ferramenta
Dremel

• As pontas de corte incluídas são
perfeitas para cortar em pladur,
madeira e laminado

• O diâmetro de corte máximo é de 30
cm

Índice
Cortador de círculos
Batente paralelo direito
1 ponta de corte multifunções 561

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: 26150678JA

Código de barras:
8710364044061
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Multifixações para prolongar

Veio flexível (225)

• Fixação ideal para trabalhos precisos e
minuciosos ou locais de difícil acesso.

• O punho confortável possibilita um
controlo preciso para cortar, esmerilar,
lixar, polir e mais.
• Botão de bloqueio do veio integrado
para uma troca de acessórios rápida e
fácil.
• O raio de dobragem de 127 mm torna o
uso mais confortável e flexível.
• A conexão rápida permite fixar a sua
ferramenta Dremel em segundos.

Índice
Veio flexível – 1070 mm de comprimento
Tampa para a ponta do acionamento

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: 26150225JA

Código de barras:
8710364054992

Multifixação de ângulo reto (575)

• Concebida para aplicar acessórios em
ângulo reto em locais de difícil acesso.

• Os rolamentos de esferas e as
engrenagens providenciam um
funcionamento suave e sem aquecer,
assegurando uma vida útil mais
prolongada.
• O sistema de acoplamento permite
posicionar a multifixação em 12
diferentes direções na sua ferramenta
Dremel.
• O sistema de conexão rápida permite
fixar a sua ferramenta Dremel em
segundos.

Índice
Multifixação de ângulo reto
Tampa para a ponta do acionamento

Informação sobre a
encomenda
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N.º de encomenda: 2615057532
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Código de barras:
8710364016983

Multifixações para fresar

Mesa de fresar / modelar (231)

• Converte a sua ferramenta Dremel
numa ferramenta estacionária para
fresar, modelar e lixar com precisão.

• Botões em plástico para uma maior
•
•
•
•
•

facilidade na montagem e no ajuste da
profundidade da ferramenta.
Superfície da mesa lisa para a peça
deslizar facilmente sobre a mesa.
Para fazer entalhes e ranhuras, lixar e
acertar rebordos.
Guia ajustável em 3 posições para
resultados de trabalho precisos.
Bancada de trabalho 203 x 152 mm.
A proteção da fresa transparente e
ajustável permite trabalhar em
segurança.
Índice
Mesa de fresar/modelar

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: 2615023132

Código de barras:
8710364016891

Multifixação para tupia de imersão (335)

• Converte a sua ferramenta Dremel

•
•
•
•

numa tupia de imersão para fresar
círculos, letras e incrustações,
rebordos decorativos, bem como
fresar paralelamente a uma aresta.
Bloqueio de imersão integrado no
punho – basta rodar o punho para
trancar/destrancar.
Dois batentes de profundidade para
um ajuste rápido e apropriado da
profundidade.
Batente paralelo e guia para cortes
circulares para fresar linhas retas e
círculos perfeitos.
Conjunto do casquilho-guia para
escrever/desenhar com escantilhão /
cércea.
Índice
Multifixação para tupia de imersão
Batente paralelo
Guia para cortes circulares
Conjunto do casquilho-guia
Chave

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: 26150335JA

Código de barras:
8710364023080
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Multifixações para serrar

Multifixação para minisserra circular (670)

• Transforma a sua ferramenta Dremel

•
•
•
•
•

numa serra circular de precisão para
realizar impecáveis cortes finos a direito
em todos os tipos de madeira.
Perfeito para laminado e soalhos de
madeira ou para placas de madeira
finas.
A proteção de segurança e a proteção
inferior tornam seguro o uso do disco de
serra circular.
A guia permite efetuar cortes a direito.
A conexão rápida permite fixar a sua
ferramenta Dremel em segundos.
Esta multifixação para mini-serra circular
é mais fácil de usar do que uma serra
normal, mais precisa do que uma serra
vertical e cabe em espaços mais exíguos
do que a serra circular.
Índice
Mini-Serra de multifixação
Lâmina para cortes transversais /
longitudinais (546)
Tampa para a ponta do acionamento

Informação sobre a
encomenda
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N.º de encomenda: 26150670JA
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Código de barras:
8710364023196

Multifixações para afiar

Multifixação para afiar serras de corrente (1453)

• A forma mais rápida e fácil de afiar
serras de corrente que estejam a
cortar mal.

• É fácil de fixar na sua ferramenta
Dremel.

• Funciona com diversos tamanhos de
corrente.

• Para obter informações sobre a
compatibilidade com a Dremel 4200,
verifique a vista geral de
compatibilidade na parte de trás da
embalagem.

Índice
Guia do ângulo de afiamento
Calibre de ajuste
Pedras de afiar serras de corrente

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: 26151453PA

Código de barras:
8710364021499
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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)
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www.dremel.com

