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Rápidos e práticos: a Metabo lança os primeiros berbequins-aparafusadoras 
sem fio brushless na classe compacta

. Motor brushless 

. Design compacto e ergonómico

. Elevada velocidade de trabalho 

Furar e aparafusar com rapidez, elevada resistência e design compacto - é o que o novo berbequim-
aparafusadora sem fio BS 18 L BL Quick da Metabo garante. Novo é também o motor: Brushless. “Os motores 
brushless são compactos, rápidos e potentes. Estes tornam as ferramentas elétricas mais compactas e 
simultaneamente mais resilientes”, explica o gestor de produto Jens Förster. “A tendência é clara: a tecnologia 
Brushless está a desenvolver-se cada vez mais, tornando-se um requisito essencial para o mercado.  Com o 
novo BS 18 L BL a Metabo disponibiliza agora berbequins-aparafusadoras sem fio brushless rápidos em todas 
as classes.“

Sem bucha, o BS 18 L BL tem apenas 103 milímetros de comprimento sendo o berbequim-aparafusadora 
mais compacto da sua classe no mercado. É portanto ideal para todas as aplicações em espaços contíguos. 
Trabalhos leves de furar e aparafusar são executados rapidamente. O BS 18 L BL Quick, por exemplo, realiza 
furos até 32 milímetros de diâmetro em madeira macia e até 13 milímetros de diâmetro em aço.

Quer seja para trabalhos leves ou mais intensivos: 
com o punho fino e ergonómico, o BS 18 L BL  
permanece confortável na mão em qualquer aplicação. 
Opcionalmente, a Metabo disponibiliza também com o 
mesmo desempenho o berbequim-aparafusadora BS 
18 L BL sem sistema Quick e o berbequim de percussão 
SB 18 L BL.

BS 18 L BL | BS 18 L BL Quick | SB 18 L BL
Os novos berbequins-aparafusadoras  / berbequins de percussão sem fio brushless
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Características técnicas BS 18 L BL / BS 18 L BL Q / SB 18 L BL
Voltagem da bateria 18 Volt

Capacidade da bateria 2.0 Ah

Rotações em vazio 0-550 / 0-1,850 rpm

Binário máx. macio / duro 25 Nm / 60 Nm

Ø máx. perfuração madeira macia / aço 32 mm / 13 mm

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

Utilização versátil, totalmente compatível
O sistema Quick integrado permite aplicações versáteis, já que  
o  porta-bits e acessórios podem ser substituídos em questão 
de segundos. Os profissionais podem assim alternar entre 
furar e aparafusar sem ferramentas, através de um simples 
procedimento.
O BS 18 L BL Quick é fornecido com estojo em plástico, com 
duas baterias 2.0 ou 4.0 Ah e respetivo carregador. No entanto, 
a máquina é compatível com todas as outras baterias Metabo da 
classe de 18 volts que também são compatíveis com as máquinas 
de outros fabricantes. 
A Metabo pertence ao Cordless Alliance System (CAS). Com o 
CAS mais de 120 máquinas de diferentes fabricantes são 100% 
compatíveis e podem ser combinadas aleatoriamente utilizando 
apenas uma bateria.

Compacto, rápido e potente: com motor  
brushless, o berbequim-aparafusadora   sem 
fio BS 18 L BL Quick da Metabo é mais 
compacto e ao mesmo tempo mais durável. 
A Metabo disponibiliza também o novo 
berbequim-aparafusadora brushless BS 18 L 
BL com bucha fixa e sem sistema Quick e o 
berbequim de percussão  SB 18 L BL.

BS 18 L BL | BS 18 L BL Quick | SB 18 L BL
Os novos berbequins-aparafusadoras  / berbequins de percussão sem fio brushless


