
RM 36-18 LTX BL 46 e FSB/FSD 36-18 LTX BL 40
Cortar e aparar. Novo corta-relvas e novas roçadoras sem fio da Metabo

•	 Corta-relvas	três	em	um:	aparar,	recolher	e	mulching	
•	 Corte	eficiente	em	áreas	amplas	até	800	m2

•	 Potentes	roçadoras	para	qualquer	aplicação

Manutenção de espaços verdes sem fio – agora disponível 
graças às potentes baterias Metabo. A nova linha de jardim 
do fabricante de ferramentas elétricas de Nürtingen arranca 
com um corta-relvas para áreas amplas e duas roçadoras para 
aplicações exigentes. 
“A nossa nova gama cobre as aplicações mais importantes 
na área da jardinagem e paisagística, com ferramentas para 
trabalhos profissionais em relvados e espaços verdes”, esclarece 
a gestora de produto da Metabo, Carina Frank.

Eficiência em áreas amplas
O novo corta-relvas sem fio de 18 Volt, RM 36-18 LTX BL 46, é um verdadeiro multi-talentos: os utilizadores 
podem usá-lo não só para cortar relva ejetando-a pela parte posterior, mas também recolhê-la e utilizá-la para o 
mulching em caso de necessidade, utilizando a tecla que alterna facilmente entre o saco de recolha e o mulching. 
“O nosso novo corta-relvas é particularmente adequado e muito 
eficiente em grandes superfícies até 800 m2.”, sublinha Carina. 
O potente motor sem escovas e o chassi de corte com 46 cm 
de largura garantem uma alta performance. “Simultaneamente, 
a bateria resiste por longos períodos de trabalho uma vez que 
o corta-relvas possui um sistema de funcionamento inteligente 
de alta eficiência energética, que adapta a potência do motor à 
altura da relva“, explica Carina. 
O utilizador pode programar a altura da relva a sete níveis 
distintos, com apenas uma mão. Graças à baixa emissão sonora, 
com uma pressão de 88 dB (Classificação A), é possível realizar 
até trabalhos em áreas sensíveis ao ruído. 
Para facilitar o transporte do corta-relvas para o local de trabalho, 
este está equipado com um punho duplo dobrável e com pegas 
de transporte adicionais. Pode ser armazenado na vertical, 
ocupando assim pouco espaço.
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O novo potente corta-relvas RM 36-18 LTX BL 46 
da Metabo é particularmente adequado para áreas 
amplas até 800 m2.

Enorme potência, muito compacto: o RM 36-18 LTX 
BL 46 pode ser facilmente dobrável para facilidade de 
transporte e armazenado na vertical para poupança 
de espaço. 
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Cortes potentes para aplicações exigentes
Caso a relva se apresente curta demais, ou se existirem obstáculos ou lombas no terreno, as novas roçadoras 
sem fio de 18 Volt, FSB 36-18 LTX BL 40 com punho tipo bicicleta e FSD 36-18 LTX BL 40 com punho em arco 
são a ferramenta ideal. Quer seja no corte de relva alta, de arbustos ou a orlar relvados, os potentes motores 
sem escovas das roçadoras e o seu diâmetro de corte de 40 cm, 
garantem eficiência até nas aplicações mais exigentes.
O punho tipo bicicleta ajustável é particularmente adequado para 
trabalhar de forma confortável em áreas de grandes dimensões 
e pode ser regulado em função da altura do operador. “Por outro 
lado, o punho em arco permite trabalhar mesmo em espaços 
confinados e com obstáculos. Através do interruptor de controlo 
da velocidade com regulação contínua é possível ajustar a 
velocidade de trabalho ao trabalho”, refere Carina Frank.

Trabalho confortável
As diferentes ferramentas proporcionam ainda maior 
versatilidade: uma bobina de fio para corte de grandes relvados e 
diferentes lâminas para arbustos espessos ou relva curta. O fio pode ser regulado e trocado pelo utilizador durante 
o trabalho de forma rápida, simples e sem necessidade de abrir ou retirar a bobonia. O equipamento standard 
de ambas as ferramentas inclui alça de ombro e de costas com regulação, o que assegura uma postura corporal 
correta através do equilíbrio do peso. Tal como o corta-relvas, as roçadoras são muito silenciosas, podendo ser 
utilizadas em ambientes sensíveis ao ruído. 

As três ferramentas aumentam assim a gama de 18 Volt da 
Metabo e o sistema de troca de baterias entre fabricantes 
CAS (Cordless Alliance System), atualmente com mais de 280 
ferramentas de 25 marcas compatíveis com uma bateria. Para 
os utilizadores isto traduz-se na facilidade de ter apenas uma 
bateria não só para o jardim, mas também para as suas restantes 
ferramentas elétricas.
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Corte potente mesmo nas aplicações mais exigentes 
com a nova roçadora FSB 36-18 LTX BL 40.

Rapidez, sem ferramentas: troca do fio nas roçadoras 
Metabo FSB 36-18 LTX BL 40 e FSD 36-18 LTX BL 40 
sem abrir ou remover a bobina.
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Características técnicas
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Corta-relvas 
RM 36-18 LTX BL 46

Voltagem bateria 18 V
Largura de corte 46 cm
Altura de corte 25 – 80 mm
Níveis altura de corte 7
Velocidade em vazio 2.800 /min
Velocidade máx. 3.400 /min
Peso com bateria 25.8 kg

Roçadora 
FSB 36-18 LTX BL 40

Roçadora 
FSD 36-18 LTX BL 40

Voltagem bateria 18 V
Diâmetro de corte 40 cm
Velocidade em vazio 0 - 6,000 /min
Diâmetro do fio 2 mm
Punho Bicicleta Arco
Peso com bateria 4.7 kg 4.3 kg
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Três em um: o RM 36-18 LTX BL 46 corta, recolhe e 
faz o mulching, com grande facilidade de troca entre o 
saco de recolha flexível e a tecla de mulching.

As novas roçadoras Metabo estão disponíveis nos 
modelos FSB 36-18 LTX BL 40, com punhos tipo 
bicicleta, para um trabalho confortável em áreas mais 
amplas,  e FSD 36-18 LTX BL 40, com punho em arco 
para espaços confinados. 


