Rebitar em apenas alguns segundos com a nova rebitadora sem fio METABO


Extremamente rápida, comparável às ferramentas pneumáticas



Potente e de elevada durabilidade devido ao motor sem escovas e engrenagens de elevada precisão



A primeira rebitadora sem fio compatível com todas as baterias de 18 Volt da Metabo

A Metabo oferece agora uma nova opção para rebitar. A nova rebitadora aplica rebites em apenas alguns segundos. A NP
18 LTX BL 5.0 apenas demora cerca de 1 segundo por rebite. Isto faz com que a rebitadora sem fio seja duas vezes mais
rápida em comparação a outras ferramentas atualmente no mercado, sendo a sua prestação comparável à das
ferramentas pneumáticas, contudo deixa de se preocupar com tubos e ligações de ar comprimido. Prepare e fixe painéis
– com esta ferramenta, a Metabo permite trabalhos de acabamento de painéis na classe de 18 volt; a NP 18 LTX BL 5.0 é
a primeira rebitadora do mercado compatível com o sistema completo de máquinas de 18 volt.

Investimento seguro
O processo de configuração extremamente rápido aumenta significativamente a produtividade e o progresso do trabalho.
"Graças ao motor sem escovas e à engrenagem de precisão robusta, a rebitadora não é só incrivelmente rápida, mas
também extremamente durável " explica Michael Karrer, Gestor de Produto da Metabo. Isto torna a rebitadora um
investimento seguro e duradouro. Não é apenas a máquina que dispõe de uma longa vida útil – o mesmo acontece com
as ligações rebitadas, por exemplo na construção de gradeamentos, em condutas de ventilação e ar condicionado, ou na
construção de contentores e residências. "As ligações rebitadas são especialmente práticas porque são rápidas e baratas",
segundo Michael Karrer.

Um dispositivo para cada aplicação
O bocal segura o rebite em qualquer posição, o que significa que não irá cair enquanto trabalha, independentemente da
posição em que estiver o dispositivo. A ergonómica barra de proteção da mão com bocal de armazenamento integrado
oferece segurança adicional. Quando o recipiente transparente, coletor de rebites traseiro, estiver cheio, o utilizador pode
verificar de imediato e descartar o material restante. O bocal pode ser substituído sempre que necessário. A rebitadora
sem fio da Metabo opera qualquer material – tal como alumínio, aço e aço inoxidável – até um diâmetro de 5 milímetros.

Rebitagem sistemática
Juntamente com o berbequim sem fio BE 18 LTX 6, a NP 18 LTX BL 5.0 da Metabo completam o processo de trabalho em
chapas metálicas dentro da classe dos 18 volt: da preparação à rebitagem. O sistema Pick+Mix oferece mais de 85
máquinas compatíveis da classe de 18 volt que podem ser combinadas da maneira que precisar.

Dados técnicos
Diâmetro do rebite
Materiais
Força do rebitagem
Curso
Peso

NP 18 LTX BL 5.0
2.4 - 5.0 mm
Todos (até Ø 5.0 mm)
10,000 N
25mm
1.8 kg

(sem bateria)

Motor
Voltagem da bateria
Capacidade da bateria

Sem escovas
18 V
Todas as baterias Metabo 18 volts

***
As fotografias estão disponíveis em:
www.metabo.com/de/de/info/aktuell/presse e www.cc-stuttgart.de/presseportal

A nova rebitadora sem fio NP 18 LTX BL 5.0 da Metabo fixa
um rebite em cerca de 1 segundo: ""Graças ao motor sem
escovas e à engrenagem de precisão robusta, a rebitadora
não é só incrivelmente rápida, mas também extremamente
durável ", segundo Michael Karrer, Gestor de Produto.
Fotografia: Metabo

Característica prática: O bocal segura o rebite em qualquer
posição, o que significa que não irá cair enquanto trabalha,
independentemente da posição em que estiver a máquina.
Fotografia Metabo

Rebitagem sistemática: NP 18 LTX BL 5.0 a primeira
rebitadora sem fio do mercado compatível com o sistema
completo de mais de 85 máquinas de 18 volt. Fotografia:
Metabo

Todas as fotos estão disponíveis gratuitamente para impressão desde que a fonte seja identificada.

