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Martelo combinado KH 5-40
Simplesmente potente: novo martelo combinado
SDS-max da Metabo na categoria de 5 kg
. Furar com percussão e demolir com uma energia máx. por golpe de 8,5 joules
. Motor potente de 1.100 watt
. Vasta gama de acessórios para diferentes aplicações

O novo martelo combinado SDS-max da Metabo é uma máquina extremamente
robusta. Sem necessidade de adicionar acessórios, o martelo combinado KH 5-40
atinge uma energia máxima por golpe de 8,5 joules (EPTA) ao furar e demolir. Assim, com o seu potente motor de
1.100 watts, o martelo pode realizar furos em betão, pedra e alvenaria, com um diâmetro máximo de 40 mm. Da
mesma forma, com o KH 5-40 também pode realizar trabalhos de demolição difíceis e moderados. “Um martelo
combinado como o KH 5-40 nunca pode faltar num estaleiro de construção”, afirma o gestor de produto Silke
Bobe. “Estes martelos são usados quase diariamente, especialmente em remodelações”.

Robusto, rápido e seguro
Para trabalhos de demolição de baixa dificuldade, instalações elétricas, remover rebocos e telhas ou eliminar
azulejos, os eletricistas, pedreiros e canalizadores encontraram no KH 5-40 a ferramenta ideal para realizar
perfurações e demolições de forma eficiente e rápida, graças à potência máxima de 400 joules por segundo.
A carcaça da engrenagem em alumínio fundido conduz o calor de forma otimizada prolongando assim a vida
útil da máquina. A segurança também desempenha um papel importante no martelo combinado SDS-max: a
embraiagem de segurança Metabo S-automatic protege o utilizador graças à desativação de segurança
eletrónica e mecânica, em caso de bloqueio da broca.

Vasta gama de acessórios para diversas aplicações
A Metabo disponibiliza não só ferramentas elétricas, mas soluções em sistema para um trabalho eficiente e
seguro: se complementar o trabalho com o aspirador ASR 35 M ACP e o adaptador para extração de poeiras DDE
72, por exemplo, reduzirá ao mínimo a quantidade de poeira ao perfurar materiais duros, o que representa uma
maior proteção para a ferramenta e para a saúde do utilizador.
Para um progresso eficiente do trabalho, a Metabo dispõe de uma vasta gama de acessórios: desde brocas de
percussão em metal duro com dois ou quatro cortantes, escopros, coroas de perfuração e fresas em metal duro.
Desta forma, a Metabo dispõe do acessório correto para cada aplicação.

Martelo KH 5-40
Simplesmente potente: novo martelo combinado
SDS-max da Metabo na categoria de 5 kg
Características Técnicas
Energia máx. por golpe (EPTA)
Número máx. de golpes
Potência nominal

KH 5-40
8.5 J
2.800/min
1.100W

Ø máx. do furo com brocas percussão / coroas de perfuração

40mm / 105mm

Encabadouro
Peso

SDS-max
7.1Kg

O martelo combinado KH 5-40 com motor de 1.100 watts, realiza furos
em betão, pedra e alvenaria, com um diâmetro máximo de 40 mm. Foto:
Metabo

Um martelo combinado como o KH 5-40 nunca pode
faltar num estaleiro de construção”, afirma o gestor de
produto Silke Bobe. Os trabalhos de demolição de dificuldade moderada
também não são problema para este equipamento robusto. Foto: Metabo
Todas as fotos estão disponíveis gratuitamente para impressão desde que a fonte seja identificada.
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