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NOVIDADES METABO’21
30 Anos da marca em Portugal e lançamento de novo folheto
A empresa Bolas – Máquinas e Ferramentas de Qualidade SA, representante exclusiva da METABO
em Portugal, realizou dois eventos online nos dias 14 e 15 de Abril, com o objetivo de divulgar as
novidades da marca alemã para 2021 e efetuar o lançamento do novo folheto promocional destas
ferramentas elétricas, que integra variadíssimas
soluções para a indústria metalomecânica.
No total, cerca de 100 empresas e 220 participantes
assistiram a estes dois webinares, realizados em
alternativa ao habitual Seminário Nacional de
Revendedores Metabo, que invariavelmente reúne perto
de duas centenas de participantes todos os anos, entre
representantes da marca, revendedores e imprensa.
Rui Bolas, Administrador da Bolas SA, deu início aos webinares, fazendo um resumo dos 30 anos de
representação da marca alemã em Portugal, seguindo-se a apresentação das novidades, a cargo do
Gestor de Produto, Davide Mira.
No âmbito das novidades, destaque para a sempre aguardada linha a bateria, com ferramentas tão
distintas como o martelo SDS-Max KHA 18 LTX BL 40, a nova linha de berbequins-aparafusadoras da
classe LTX sem escovas, a serra circular KS 18 LTX 66 BL, a lixadeira SXA 18 LTX 125 BL, Combo sets
para todo o tipo de trabalhos, muito versáteis e mais competitivos, e ainda a linha jardim, composta
por várias máquinas que se destacam pela potência, ergonomia e facilidade de utilização.
De salientar também uma Edição Comemorativa dos 30 anos da Metabo
em Portugal com o berbequim-aparafusadora PowerMaxx BS Basic 12V.
Nas ferramentas com fio, o importador destaca os berbequins rotativos/
percussão (BE | SBE 650, BDE 1100, BE 500), as esmeriladoras de
bancada (DSD 250, BS 175) e as ferramentas da linha madeira (KGS 315,
KS 216 M, SPA 1200, BKS 400).
O novo folheto, com 56 páginas e centenas
de ferramentas e acessórios, encontra-se
disponível para consulta no site da Bolas SA,
em www.bolas.pt.

