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Sistema de ferramentas compactas

A seguir ao sistema de multiferramentas, a Dremel desenvolveu o sistema versátil de ferramentas -
Versatile Tool Systems que ajudam a levar o seu projeto até ao fim. Os sistemas que se encontram
nesta categoria podem ser utilizados quer para estabelecer a ponte entre as tarefas muito minuciosas e
os trabalhos de bricolage tradicionais quer nas tarefas que envolvam um certo tipo de categoria de
projeto, como gravar, colar ou soldar. Estas ferramentas são tipicamente mais compactas do que as
ferramentas de bricolage tradicionais e utilizam os seus próprios acessórios e multifixações exclusivas
para assegurar os melhores resultados.

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
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DREMEL® DSM20

Especificação técnica

Peso 1,70 kg
Comprimento 33 cm
Velocidade em vazio 17.000 r.p.m.
Tensão 220 - 240 V
Tensão
Potência sonora 108 dB(A)
Vibração 3,3 m/s²
Pressão sonora 96 dB(A)
Potência nominal
consumida

710 W

A Dremel DSM20 é a melhor serra
compacta com uma excelente linha de
visão. Com esta linha de visão clara, o
motor potente e a utilização de discos
abrasivos, esta serra consegue realizar
cortes precisos a direito, de imersão e à
face em materiais de até 20 mm de
espessura. O produto é fornecido com
uma grande variedade de discos de corte
não intimidantes que, em combinação
com a tomada de aspiração de pó,
permite um trabalho limpo e preciso em
madeira, metal, plástico, faiança e
ladrilhos. Este kit inclui três multifixações
que ajudam a melhorar as capacidades de
corte da Dremel DSM20. Cortar
paralelamente à quina da peça é simples
com o batente paralelo, ao passo que a
guia de corte 2x4 pode ser utilizada para
fazer cortes rápidos e precisos em
madeira 2x4. Dremel DSM20, a melhor
solução de corte.

Características e benefícios

❶ Excelente linha de visão
para um corte exato.

❷ Tecnologia de disco abrasivo
para cortes a direito, cortes de imersão e
cortes à face em madeira, metal, azulejos,
plástico e alvenaria.

❸ Engrenagem de acionamento sem-fim
para durabilidade e potência.

❹ Potente motor de 710 W
para aplicações mais exigentes.

❺ Guia de profundidade ajustável
para precisão e controlo.

❻ Tomada de aspiração de pó
para um ambiente de trabalho limpo.
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DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)

Para esta ferramenta está disponível o
seguinte conjunto:

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F013SM20JC Código de barras:
8710364060740

Dremel DSM20
1 disco de corte multifunções DSM500
3 discos de corte para plástico e metal
DSM510
Multifixação para aspirador
Batente paralelo direito
Guia de corte 2x4
Mala de transporte resistente e espaçosa

Acessórios incluídos

Cortar

DSM510
(3)

DSM500



92 DREMEL-Catálogo 2015-2016

Acessórios DSM20

1. Cortar

DSM500 DSM600

DSM500: o DSM500 é um disco de corte multifunções de carboneto. Este disco
de corte abrasivo foi concebido para fazer cortes a direito e de imersão em
madeira e outros materiais macios. DSM600: o DSM600 é um disco de corte à
face multifunções de carboneto. Este disco de corte abrasivo excêntrico foi
concebido para cortar (cortes a direito, de imersão e à face) madeira e outros
materiais macios.

Plastic Plexi

Modelo Quantidade ø trab. mm ø encabad.
mm N.º de encomenda Código de barras

DSM500 1 20,0 2615S500JA 8710364060764
DSM600 1 20,0 2615S600JA 8710364060818

2. Cortar

DSM510 DSM520 DSM540

DSM510: o DSM510 é um disco de corte abrasivo de tipo 1 reforçado que foi
concebido para cortar uma variedade de materiais, tais como metal e plástico.
DSM520: o DSM520 é um disco de corte de alvenaria. Este disco de corte reforçado
abrasivo de tipo 1 destina-se a fazer cortes em alvenaria e pedra. DSM540: o
DSM540 é um disco abrasivo de diamante que foi concebido para cortar materiais
duros tais como mármore, betão, tijolo, porcelana e azulejo cerâmico.

Al Cu Plastic Plexi

Modelo Quantidade ø trab. mm ø encabad.
mm N.º de encomenda Código de barras

DSM510 3 20,0 2615S510JA 8710364060771
DSM520 2 20,0 2615S520JA 8710364060795
DSM540 1 20,0 2615S540JA 8710364060801
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Acessórios DSM20

Conjunto de corte multifunções DREMEL® DSM20 (DSM705)

O conjunto de corte multifunções
Dremel DSM20 contém 7 acessórios
de corte Dremel DSM20 que
asseguram o desempenho numa vasta
gama de aplicações de corte,
incluindo cortes rentes, de imersão e
retos numa ampla variedade de
materiais.

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: 2615S705JA Código de barras:
8710364070183

Acessórios incluídos

Cortar

DSM500 DSM510
(2)

DSM600 DSM540 DSM520
(2)
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Guia de corte DREMEL® DSM20 (DSM840)

• Esta multifixação ajuda a melhorar as
capacidades de corte da Dremel
DSM20. Cortes em meia-esquadria, à
face e cortes a direito podem ser
facilmente feitos em rodapés, remates
ou cornijas com a guia de corte
DSM840.

Índice

DSM840

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: 2615S840JA Código de barras:
8710364060825

Multifixações DSM20
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DREMEL® Multi-Max MM20

Especificação técnica

Peso 1,35 kg
Comprimento 24 cm
Velocidade em vazio 10.000 - 21.000 r.p.m.
Tensão 220 - 240 V
Tensão
Potência sonora 85 - 89 dB(A)
Vibração 2,5 - 5,2 m/s²
Pressão sonora 74 - 78 dB(A)
Potência nominal
consumida

250 W

Ângulo oscilante Esq. / Dir. 1,5

A Dremel Multi-Max MM20 é uma
ferramenta oscilante com motor de
elevada performance e mecanismo de
acessórios Quick-Fit. A ferramenta ideal
para reparar, remodelar e restaurar. A
MM20 tem capacidade para lidar com
uma vasta gama de aplicações, incluindo
corte em madeira, plástico ou metal, lixar
superfícies de madeira ou pintadas,
raspagem, remoção de argamassa e mais.
A Dremel Multi-Max MM20 é a ferramenta
oscilante mais potente para o utilizador
frequente.

Características e benefícios

❶ Corte mais rápido e mais eficiente
motor de 250 W de elevada performance
combinado com sistema eletrónico de
resposta e arranque suave.

❷ Trabalho preciso em materiais e
aplicações diferentes
velocidade variável de 10.000-21.000 OPM.

❸ Fácil troca de acessórios
acessórios Quick Fit.

❹ Manuseamento confortável
design ergonómico e cabo de alimentação de
corrente mais comprido (2,1 m).
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DREMEL® Multi-Max MM20
(MM20-1/9)

Para esta ferramenta está disponível o
seguinte conjunto:

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F013MM20JC Código de barras:
8710364063741

Dremel Multi-Max MM20
1 prato abrasivo com velcro (MM11)
6 folhas de lixa (3x MM70P, 3x MM70W)
1x lâmina de corte à face para madeira
(MM480)
1 lâmina de corte à face para madeira e metal
(MM482)
Multifixação para aspirador
Mala de transporte resistente e espaçosa

Acessórios incluídos

Cortar

MM482 MM480

lixar

MM70W
(3)

MM11 MM70P
(3)
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DREMEL® Multi-Max MM40

Especificação técnica

Peso 1,47 kg
Comprimento 26,5 cm
Velocidade em vazio 10.000 - 21.000 r.p.m.
Tensão 220 - 240 V
Tensão
Potência sonora 85 - 89 dB(A)
Vibração 2,5 - 5,2 m/s²
Pressão sonora 74 - 78 dB(A)
Potência nominal
consumida

270 W

Ângulo oscilante Esq. / Dir. 1,5

A Dremel Multi-Max MM40 é a ferramenta
oscilante com Quick Lock que apresenta a
melhor performance: mecanismo para
troca de acessórios rápida e sem chave.
Equipada com sistema eletrónico de
resposta e arranque suave, esta
multiferramenta oscilante topo de gama
pode comodamente lidar com uma vasta
gama de aplicações, incluindo corte em
madeira, plástico ou metal, lixar
superfícies de madeira ou pintadas,
raspagem, remoção de argamassa e mais.
A Dremel Multi-Max MM40 é a ferramenta
oscilante topo de gama para os trabalhos
mais exigentes.

Características e benefícios

❶ Rápida troca de acessórios sem chave
interface para troca de acessórios Quick
Lock.

❷ Corte mais rápido e mais eficiente
motor de 270 W de elevada performance
combinado com arranque suave.

❸ Mantém a velocidade sob carga
sistema eletrónico de resposta.

❹ Trabalho preciso em materiais e
aplicações diferentes
velocidade variável de 10.000-21.000 OPM.

❺ Manuseamento confortável
design ergonómico e cabo de alimentação de
corrente mais comprido (2,1 m).
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DREMEL® Multi-Max MM40
(MM40-1/9)

Para esta ferramenta está disponível o
seguinte conjunto:

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F013MM40JC Código de barras:
8710364063772

Dremel Multi-Max MM40
1x prato abrasivo com velcro Quick Fit (MM14)
6 folhas de lixa (3x MM70P, 3x MM70W)
1x lâmina de corte à face para madeira
(MM480)
1 lâmina de corte à face para madeira e metal
(MM482)
Multifixação para aspirador
Mala de transporte resistente e espaçosa

Acessórios incluídos

Cortar

MM482 MM480

lixar

MM14 MM70P
(3)

MM70W
(3)
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Acessórios Multi-Max

1. Esmerilar

MM900 MM14

MM900: acessório com papel de diamante para esmerilar cimento, reboco ou
argamassa fina. Requer o acessório base de velcro MM11 ou MM14. Para
esmerilar, modelar e alisar alvenaria, pedra, cimento e argamassa.

Al Plastic

Modelo Quantidade ø trab. mm ø encabad.
mm Grão N.º de

encomenda Código de barras

MM14 1 2615M014JA 8710364064243
MM900 1 60 2615M900JA 8710364055296

2. Cortar

MM411 MM422 MM470 MM480 MM482

MM411:Lâm.corte à face (madeira,plástico,placas gesso e outros mater. macios).
MM422:Lâm.corte à face p/ cortes precisos e de imersão(metais não-ferrosos,
madeira, plástico,cartão gesso e outros mater. macios).MM470:Lâm.corte precisão.
MM480:Lâm.corte alta veloc. à face e imersão(madeira, plástico,cartão gesso e
outros mater. macios).MM482:Lâm.corte alta veloc. à face p/ madeira e metal(metais
não-ferrosos, pregos, madeira, plástico,cartão gesso e outros mater. macios)

Al Plastic

Modelo Quantidade ø trab. mm ø encabad.
mm N.º de encomenda Código de barras

MM411 1 10,0 2615M411JA 8710364055333
MM422 1 20,0 2615M422JA 8710364055258
MM470 1 19,0 2615M470JA 8710364055364
MM480 1 32,0 2615M480JA 8710364064274
MM482 1 32,0 2615M482JA 8710364064281
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Acessórios Multi-Max

3. Cortar

MM430 MM435 MM450 MM501

M430: Multilâmina proporciona uma solução de corte tipo "puxa-empurra" que pode
cortar facilmente uma variedade de materiais, incluindo alcatifa, cartão, relva, telhas de
asfalto e azulejos de vinil. MM435: Lâmina para serrote de ponta proporciona uma solução
de cortes direitos, curvos e de imersão em pladur. MM450: Lâminas de serra para madeira
e placas de cartão em gesso para cortes precisos em madeira, reboco e placas de cartão
em gesso. MM501: Lâmina para remoção de argamassa entre a parede e/ou mosaicos.

Plastic

Modelo Quantidade ø trab. mm ø encabad.
mm N.º de encomenda Código de barras

MM430 1 2615M430JA 8710364064250
MM435 1 2615M435JA 8710364064267
MM450 1 75,0 2615M450JA 8710364055265
MM501 1 1,6 2615M501JA 8710364055272

4. Cortar

MM721 MM722

MM721: as lâminas de corte em espiral são usadas para cortes e recortes
intricados e muito detalhados. Estas lâminas podem ser usadas apenas com o
Multi-Flex MM720. MM722: As lâminas de corte planas são usadas para cortes
direitos gerais numa variedade de materiais. Estas lâminas podem ser usadas
apenas com o Multi-Flex MM720.

Cu Plastic

Modelo Quantidade ø trab. mm ø encabad.
mm N.º de encomenda Código de barras

MM721 3 2615M721JA 8710364056026
MM722 3 2615M722JA 8710364056033
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Acessórios Multi-Max

5. lixar

MM14 MM70P MM70W

MM14: o acessório de prato com velcro Quick Fit permite que as ferramentas
oscilantes Multi-Max aceitem papel de lixa e papel de diamante. MM70P: acessório
de folha de lixa para lixar tinta, verniz e massa de enchimento em várias superfícies.
Requer o acessório do disco com velcro. MM70P: acessório de folha de lixa para lixar
madeira dura, madeira macia, painéis de aglomerado de madeira, metal enferrujado,
fibra de vidro e plástico. Requer o acessório base de velcro MM11 ou MM14.

Al Plastic

Modelo Quantidade ø trab. mm Grão N.º de
encomenda Código de barras

MM14 1 2615M014JA 8710364064243
MM70P 6 80 / 120 / 240 2615M70PJA 8710364055241
MM70W 6 60 / 120 / 240 2615M70WJA 8710364055234

6. Diversos

MM300 MM600

MM300: o adaptador universal Multi-Max permite que todos os acessórios Multi-
Max se adaptem a todas as ferramentas oscilantes atualmente no mercado
(incluindo Fein, Rockwell, Bosch, Craftsman, Mastercraft e Masterforce).Não
compatível com MM40. MM600: raspador rígido para a remoção numa grande
área de materiais duros, como sejam, soalho em vinil, alcatifa e cola para
azulejos.

Modelo Quantidade ø trab. mm ø encabad.
mm N.º de encomenda Código de barras

MM300 1 2615M300JA 8710364055357
MM600 1 2615M600JA 8710364055319
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Multi-Flex DREMEL® Multi-Max (MM720)

• A primeira multifixação oscilante no
mercado concebida para cortes
detalhados. O design inovador com as
lâminas de corte especiais assegura a
mais vasta capacidade de todas as
ferramentas oscilantes. A variedade de
lâminas permite a utilização em
madeira, metal, e plástico. Não
compatível com MM40.

Índice

Multi-Flex
3 lâminas de corte em espiral
3 lâminas de serra

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: 2615M720JA Código de barras:
8710364055340

Multifixações Multi-Max
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Pistola de colar 910 DREMEL®

Especificação técnica

Peso 0,24 kg
Comprimento 14 cm
Temperatura elevada 165 °C
Tensão 100 - 240 V
Tensão
Diâmetro do bastão de
cola

7 mm

A Dremel 910 é uma pistola de colar de
alta temperatura (165 °C) com uma ponta
de precisão anti-pingo. Graças ao formato
compacto e boa ergonomia (punho em T,
base estável, apoio extensível), é ideal
para pequenos e ligeiros trabalhos de
bricolage em casa, tais como colar
cerâmica, madeira, plásticos, vidro, etc.

Adequada para bastões de cola de 7 mm.

Características e benefícios

❶ Controlo anti-pingo
para evitar o gotejamento de cola no projeto

❷ Alta temperatura (165 °C)
para utilização com bastões de cola de fusão
rápida

❸ Ponta de precisão
para colagens complexas

❹ Bico com revestimento de silicone
para evitar queimaduras

❺ Apoio de plástico extensível
para fácil colocação da pistola de colar numa
posição estável

❻ Tempo de aquecimento de 5 minutos
para utilização rápida

❼ Punho em T ergonómico
um bom equilíbrio da ferramenta torna o
respetivo manuseamento simples e
confortável

❽ Gatilho fácil de puxar
pouca pressão necessária para um fluxo de
cola constante

❾ Saída de cola +- 5 g/min
❿ Adequada para bastões de cola de 7 mm
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Pistola de colar 910 DREMEL® (910-3)

Para esta ferramenta está disponível o
seguinte conjunto:

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0130910JA Código de barras:
8710364052349

Pistola de colar 910 Dremel
3 bastões de cola multifunções para alta
temperatura de 7 mm Dremel®
Manual de instruções

Acessórios incluídos
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Pistola de colar 940 DREMEL®

Especificação técnica

Peso 0,30 kg
Comprimento 20 cm
Temperatura elevada 195 °C
Tensão 100 - 240 V
Tensão
Diâmetro do bastão de
cola

11 mm

A Dremel 940 é uma pistola de colar de
alta temperatura (195 °C) com uma ponta
permutável anti-pingo. Com um cabo
eléctrico amovível, a 940 pode ser
utilizada em qualquer local sem ligação à
rede eléctrica. Graças à boa ergonomia
(interruptor para ligar/desligar, punho em
T, base estável, apoio rápido extensível) e
ponta substituível, é ideal para pequenos e
ligeiros trabalhos de bricolage em casa e
no exterior, tais como reparar mobiliário,
colar madeira, cerâmica, etc.

Adequada para bastões de cola de 11/12
mm.

Características e benefícios

❶ Controlo anti-pingo
para evitar o gotejamento de cola no projeto

❷ Alta temperatura (195 °C)
para utilização com bastões de cola de fusão
rápida

❸ Bico com revestimento de silicone
para evitar queimaduras

❹ Apoio rápido de plástico extensível
para fácil colocação da pistola de colar numa
posição estável, bastando premir um botão

❺ Punho de gatilho fácil de puxar
pouca pressão necessária para um fluxo de
cola constante

❻ Saída de cola de 18 g/min
para trabalhos de colagem mais exigentes

❼ Punho em T ergonómico com softgrip
para um manuseamento fácil e confortável

❽ Luz indicadora de energia
indica se ferramenta está ligada

❾ Interruptor ligar/desligar
para ligar e desligar a ferramenta
manualmente

❿ Cabo eléctrico amovível
para permitir a operação por tempo limitado
sem ligação à rede eléctrica

⓫ Tempo de aquecimento de 5 minutos
para utilização rápida

⓬ Adequada para bastões de cola de 11/12
mm
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Pistola de colar 940 DREMEL® (940-3)

Para esta ferramenta está disponível o
seguinte conjunto:

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0130940JA Código de barras:
8710364052400

Pistola de colar 940 Dremel
3 bastões de cola multifunções para alta
temperatura de 11 mm Dremel®
Manual de instruções

Acessórios incluídos
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Bastões de cola

1. Bastões de cola multifunções (7 + 11 mm)

GG01 GG11

GG01: Para utilizar com a pistola de colar Dremel, modelo 910 (165 °C). Cola
uma variedade de materiais, tais como madeira, plásticos, cerâmica, têxteis,
etc. GG11: para utilização na pistola de colar Dremel modelo 940 (195 °C). Cola
uma variedade de materiais, tais como madeira, plásticos, cerâmica, cartão,
têxteis, etc.

Modelo Quantidade Compri
mento Ø Temperatura de

funcionamento
N.º de

encomenda
Código de

barras

GG01 12 100 7 165-195 2615GG01JA 8710364052424
GG11 12 100 11 165-195 2615GG11JA 8710364052479

2. Bastões de cola para madeira (7 + 11 mm)

GG03 GG13

GG03: Para utilizar com a pistola de colar Dremel, modelo 910 (165 °C). Para
colar materiais de madeira. GG13: Para utilizar com a pistola de colar Dremel,
modelo 940 (195 °C). Para colar materiais de madeira.

Modelo Quantidade Compri
mento Ø Temperatura de

funcionamento
N.º de

encomenda
Código de

barras

GG03 12 100 7 165-195 2615GG03JA 8710364052448
GG13 12 100 11 165-195 2615GG13JA 8710364052486

3. Glue Pad

GG40

Um tapete flexível e resistente ao calor que pode ser utilizado para recolher a
cola em excesso e para criar padrões de design decorativo feitos de cola: deixe
arrefecer a cola e retire facilmente. O tapete é adequado para todos os tipos de
cola fundida.

Modelo Quantidade Compri
mento Ø Temperatura de

funcionamento
N.º de

encomenda
Código de

barras

GG40 1 2615GG40JA 8710364054220
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DREMEL® VersaTip

Exemplos de utilização

❶  Soldadura
para soldar as peças
eletrónicas do seu(s)
computador/controlo
remoto, miniaturas de
automóveis/aviões, etc.

❷  Corte a quente
para fazer um corte
limpo em madeira

❸  Pirogravura
para criar belos
realces em madeira

❹  Fusão
para dobrar
facilmente os
materiais, aqueça o
seu projeto com a
Dremel VersaTip

❺  Retração
para a retração eficaz
de cabos do seu
computador ou de
qualquer outro
equipamento

❻  Remove tinta
remova facilmente
tinta de áreas
pequenas com
precisão

Soldador sem fio 6 em um. A
ferramenta ideal para
soldadura, fusão, retração,
pirogravura, corte a quente e
remoção de tinta. Graças à
sua capacidade para usar 6
pontas intercambiáveis, este
é o único ferro de soldar que
combina uma série de
aplicações numa só
ferramenta.

Características e benefícios

❶ Versátil
uma ferramenta para 6 aplicações distintas

❷ Ferramenta alimentada a gás butano
liquefeito
para usar em qualquer lugar e em qualquer
altura

❸ Tempo de aquecimento muito reduzido e
rápido recarregamento
sempre pronto a usar

❹ Mecanismo de bloqueio para garantir a
segurança das crianças
as crianças não conseguem ligar a ferramenta

❺ Precisa
para trabalhar em projetos detalhados e
complexos

❻ Qualidade durável
longa vida útil

❼ Regulador de temperatura
escolha a temperatura correta para o seu
projeto

Especificação técnica

Peso 0,135 kg
Comprimento 19 cm
Ignição Eléctrica Piezo
Tempo de queima 90 min
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DREMEL® VersaTip (2000-6)

Para esta ferramenta está disponível o
seguinte conjunto:

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0132000JA Código de barras:
8710364037582

Dremel VersaTip
Ponta de soldagem
Faca de corte
Faca quente
Bico plano espalhador de chama
Defletor
Cabeça de sopro quente
Solda de estanho com tampa azul.
Esponja de limpeza de solda e caixa da
esponja
Manual de instruções
Caixa metálica

Acessórios incluídos
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Acessórios de ferramentas a gás
butano

1. Acessórios de ferramentas a gás butano

201 202 203

201: pontas de soldagem. Para a Dremel VersaTip 2000 e VersaFlame 2200.
202: facas de corte. Para a Dremel VersaTip 2000. 203: facas de modelagem.
Para a Dremel VersaTip 2000.

Modelo Quantidade N.º de encomenda Código de barras

201 2 26150201JA 8710364039708
202 2 26150202JA 8710364049400
203 2 26150203JA 8710364049394

2. Conjunto de acessórios para pirogravura Dremel® VersaTip (204)

204

Estes novos acessórios para pirogravura da Dremel são usados para aplicar
diferentes motivos de pirogravura em madeira e couro. O conjunto inclui quatro
pontas com formas diferentes: ponta de esfera, oval, ponta afiada e modelo. As
aplicações incluem desenhar, sombrear, listrar, etc. Todas as pontas têm de ser
usadas com o Dremel® VersaTip.

Modelo Quantidade N.º de encomenda Código de barras

204 4 26150204JA 8710364057603
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DREMEL® VersaFlame

Especificação técnica

Peso 0,227 kg
Comprimento 17 cm
Capacidade do
depósito

42ml / 22g

Ignição Eléctrica Piezo
Tempo de queima 75 min
Temperatura 1200 °C (ar livre)

680 – 1000 °C (ar
quente)

550 °C (pontas)

O Dremel VersaFlame é o único queimador
estacionário que combina de forma
segura uma utilização com chama aberta
com um catalisador e uma cabeça de
soldadura, o que o torna a ferramenta
deste tipo mais versátil no mercado,
especialmente para aplicações em
bricolage. Dremel VersaFlame é
alimentado a gás butano liquefeito,
permitindo rapidez ao aquecer e
recarregar. As aplicações podem ser
descritas como: soldadura, retração,
soldar a gás, etc.

Características e benefícios

❶ Depósito com 22 gramas de capacidade
um depósito cheio dura até 75 minutos com a
capacidade máxima

❷ Mecanismo de bloqueio para garantir a
segurança das crianças
as crianças não conseguem ligar a ferramenta

❸ Botão de bloqueio da chama
para uma utilização mãos-livres contínua

❹ Utilização estacionária
fixando o pé amovível

❺ Chama precisa
para trabalhar em projetos de pormenor com
chama aberta

❻ Ferramenta alimentada a gás butano
liquefeito
para usar em qualquer lugar e em qualquer
altura

❼ Tempo de aquecimento muito reduzido e
rápido recarregamento
sempre pronto a usar

❽ Qualidade durável
longa vida útil

❾ Regulador de temperatura
escolha a temperatura correta para o seu
projeto
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DREMEL® VersaFlame (2200-4)

Para esta ferramenta está disponível o
seguinte conjunto:

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0132200JA Código de barras:
8710364042081

Dremel VersaFlame
Catalisador
Ponta de soldagem
Peça de extensão da chama
Defletor
Solda de estanho com tampa azul
Esponja de limpeza de solda e caixa da
esponja
Manual de instruções
Caixa metálica

Acessórios incluídos
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Acessórios de ferramentas a gás
butano

1. Acessórios de ferramentas a gás butano

201

201: pontas de soldagem. Para Dremel VersaTip 2000 e VersaFlame 2200.

Modelo Quantidade N.º de encomenda Código de barras

201 2 26150201JA 8710364039708
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Ferramenta de gravar DREMEL®

Especificação técnica

Peso 0,31 kg
Comprimento 17 cm
Tensão 230 V
Tensão
Potência sonora 97 dB(A)
Golpes por minuto 6000
Vibração 7,7 m/s²
Pressão sonora 86 dB(A)
Potência nominal
consumida

35 W

Grave ou decore uma ampla variedade de
materiais, como metal, plástico, vidro,
cerâmica, madeira e couro.
Inclui um escantilhão
para gravar facilmente letras e números.

Características e benefícios

❶ Ação recíproca
para o máximo controlo de gravação

❷ Profundidade do golpe variável
para vários efeitos de gravação

❸ Punho Softgrip
para um manuseamento confortável

❹ Ponta substituível em carboneto
para aplicação numa ampla variedade de
materiais

❺ Interruptor para ligar/desligar separado
para manter a definição de profundidade
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Ferramenta de gravar DREMEL® 
(290-1)

Ferramenta de gravar com controlo de
profundidade variável, para gravar numa
ampla variedade de materiais, tais como
metal, vidro, madeira, plástico, cerâmica,
etc.
Este kit inclui também um escantilhão
(molde) para gravar facilmente letras e
números.

Índice

Informação sobre a
encomenda

N.º de encomenda: F0130290JM Código de barras:
8710364046850

Ferramenta de gravar DREMEL
Ponta de gravação substituível em carboneto
Escantilhões criativos para gravar
Manual de instruções

Acessórios incluídos
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Acessórios para ferramentas de
gravar

1. Acessórios para ferramentas de gravar

9924 9929

Pontas de gravação em carboneto e ponta de diamante para gravar. Para usar
com a ferramenta de gravar Dremel 290. A ponta de diamante para gravar 9929
dispõe de uma maior vida útil e pode ser usada em materiais mais duros, como
vidro.

Plastic

Modelo Quantidade N.º de encomenda Código de barras

9924 3 26159924JA 8710364039692
9929 1 26159929JA 8710364042906





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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