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Inovação Metabo: Os novos martelos SDS-max com 
tecnologia brushless nas classes de 5, 8 e 11 kg

. Potentes motores brushless agora também nas ferramentas com fio para um rápido progresso do trabalho 
durante as aplicações de demolição e perfuração.
. Vida útil extremamente longa das ferramentas, com garantia de três anos
. Proteção dupla antivibração 

Punho firme

“Os martelos SDS-max são utilizados diariamente para diferentes aplicações de perfuração e demolição. 
Devem fazer o trabalho de forma rápida e potente, e não dificultar ainda mais o trabalho já cansativo com fortes 
vibrações”, diz Stoschus. Com os novos martelos combinados SDS-max KHEV 5-40 BL, 8-45 BL e 11-52 BL, bem 
como os martelos de demolição MHEV 5 BL e 11 BL, as vibrações são reduzidas de duas formas: através do 
punho com amortecedor e do contra-peso oscilante de absorção de impacto. “Este sistema antivibração especial 
contraria eficazmente as altas forças que são inevitavelmente geradas quando se trabalha com as ferramentas”, 
explica Stoschus. “o contra-peso reduz as vibrações sem influenciar negativamente o desempenho da máquina. 
Desta forma, o utilizador é exposto a menos vibrações e pode trabalhar durante mais tempo com o martelo ”.

Velocidade máxima
Os novos martelos combinados SDS-max KHEV na classe de 5, 8 e 11 kg e  
os novos martelos de demolição SDS-Max MHEV na classe de 5 e 11 quilos, 
estão equipados com potentes e robustos motores brushless. “Os motores 
brushless são mais eficientes, possuem uma vida útil mais longa e exigem 
menos manutenção”, explica Jörg Stoschus, gestor do centro de competência 
“construção” da Metabo. Em conjunto com sistemas de percussão de 
elevado desempenho otimizados, os novos martelos SDS-max possuem 
uma velocidade de perfuração mais rápida e elevada remoção de material. 
A eletrónica brushless mantém sob carga constante as taxas de velocidade 
e impacto, que também podem ser reduzidas dependendo da aplicação. O 
corpo robusto em alumínio fundido dos martelos protege a engrenagem e o 
motor. Têm portanto uma vida útil ainda mais longa e melhor desempenho.

Aplicações extremas de demolição exigem uma potência extrema. Os novos martelos combinados e de demolição 
SDS-max da Metabo preenchem este requisito com potentes motores brushless e percussão otimizada. Graças a 
esta tecnologia, os martelos da Metabo possuem atualmente a velocidade de perfuração mais rápida e a melhor 
remoção de material do mercado. Mas isso não é tudo: com proteção dupla antivibração e uma eficiente extração 
de poeiras, os novos martelos SDS-max tornam as aplicações difíceis significativamente mais confortáveis. Um 
cabo de seis metros de comprimento também garante a máxima liberdade no estaleiro de construção.

Com percussão otimizada de elevado 
desempenho, os novos martelos SDS-
max são a solução para as aplicações 
muito exigentes. As vibrações são 
reduzidas através do punho com 
amortecedor e do contra-peso oscilante 
de absorção de impacto.
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Características técnicas Martelos combinados 
SDS-max KHEV 5-40 BL / KHEV 
8-45 BL / KHEV 11-52 BL

Martelos de demolição 
SDS-max MHEV 5 BL / MHEV 
11BL

Energia máx. por golpe (EPTA) 8.7 / 12.2 / 18.8 J 8.7 / 18 J
Número máx. de impactos 2,900 / 2,900 / 2,360 min-1 2,900 / 2,100 min-1
Potência nominal 1,150 / 1,500 / 1,500 W 1,150 / 1,500 W
Rotações em vazio 350/500 / 210/300 / 200/270 

min-1
- / - 

Ø de perfuração em betão com 
brocas de percussão

40 / 45 / 52 mm - / -

Posições demolição 12 12 
Ø do colar de aperto 65 / 80 / 85 mm 65 / 85 mm

Peso (com punho, sem cabo) 8.3 / 10.1 / 12.4 kg 7.9 / 12.2 kg

Dimensões (LxWxH) 487x108x253 / 536x117x253 / 
585x117x263 mm

487x108x253 / 585x117x266 
mm
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Extração eficaz de poeiras em sistema
Além das vibrações, há outro fator que dificulta o trabalho: a poeira. A perfuração ou demolição em betão, 
alvenaria ou pedra não são geralmente trabalhos limpos. “Uma aspiração eficaz de poeiras não protege 
apenas a saúde do utilizador, mas é também recomendada em muitos locais por associações ou organizações 
comerciais”, diz Stoschus. O jogo de aspiração de poeiras ESA max, compatível com os novos martelos SDS-
max, pode ser usado para diferentes aplicações de perfuração e demolição com diferentes brocas e escopros. 
A instalação é fácil e sem ferramentas. O ESA max é compatível com todos os novos martelos Metabo SDS-max 
desde 2018 e com todos os aspiradores Metabo M e H. As brocas e escopros podem ser substituídos sem 
remover o sistema de aspiração.

Powerful together
Os acessórios certos também estão previstos: “Na gama SDS-max, a Metabo cobre toda a gama de acessórios 
- desde acessórios básicos a qualidade premium”, diz a gestora de produto Alexandra Haas. A nova broca SDS-
max Pro4 Premium com a exclusiva ponta em metal duro com quatro cortantes é particularmente robusta e 
durável, mesmo ao perfurar betão armado. A forte ligação soldada entre o corpo em aço e a ponta em metal duro 
garante uma resistência extremamente elevada à carga e ao calor. “Isto torna a broca SDS-max Pro4 Premium 
50% mais durável e 25% mais rápida do que o padrão atual do mercado”, diz Haas. A ponta de centragem 
afiada de 90 graus perfura o material de forma precisa e firme. A broca abrange todas as aplicações padrão 
com diâmetros de 16 a 28 milímetros. Para furos de 12 a 52 milímetros em betão, alvenaria e pedra natural, 
a broca de percussão SDS-max Pro4 também é adequada com um cortante em S de metal duro potente, bem 
como uma ponta de centragem ativa. No segmento básico, a nova broca de quatro cortantes SDS-max Classic 
com diâmetro de perfuração de 16 a 40 milímetros é a escolha certa. “Também disponibilizamos  ponteiros e 
escopros”, diz Haas. Com acessórios, ferramenta e aspiração de poeiras, obterá um sistema potente e versátil 
com máxima potência e vida útil.


