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• Curso de pêndulo selecionável para um avanço particularmente rápido
• Vibrações reduzidas com o dispositivo Metabo VibraTech (MVT)
• Troca da lâmina de serra e guia de profundidade sem ferramentas

Para aplicações muito exigentes, a nova serra de sabre sem fio 18 Volt, SSEP 18 LTX BL MVT da Metabo, é 
a ferramenta ideal: “A nossa nova serra de sabre é 
extremamente potente e a mais rápida do mercado, 
executando até os trabalhos mais exigentes sem qualquer 
problema”, afirma Maximilian Knauß, gestor de produto da 
Metabo. A ferramenta é por isso particularmente adequada 
para trabalhos de demolição e para cortar diferentes 
materiais, desde madeira e metal até pedra. O curso do 
pêndulo, que o utilizador pode selecionar facilmente através 
de uma alavanca, garante um avanço particularmente rápido 
do trabalho, com um movimento da lâmina para a frente e 
para trás, mas também para cima e para baixo. O motor sem 
escovas produz a potência necessária e, simultaneamente, 
o dispositivo Metabo VibraTech (MVT) protege o operador. 
Um contrapeso integrado minimiza as vibrações ao serrar, para um trabalho confortável durante longos períodos. 

Trocas sem necessidade de ferramentas
As novas serras de sabre sem fio também marcam pontos no que toca a velocidade entre cortes: os utilizadores 
podem trocar a lâmina de serra através de uma alavanca na estrutura. A alavanca pode ser acionada de forma 
prática em qualquer posição e até mesmo com luvas. A guia de profundidade também pode ser regulada sem 
ferramentas para uma utilização otimizada da lâmina. A seleção da velocidade assegura a melhor performance 
de corte possível em qualquer material. “Além disso, melhorámos o punho da nossa nova serra de sabre, 
posicionando-o em ângulo. Desta forma a máquina adapta-se sempre à mão nas diferentes posições de trabalho”, 
esclarece Knauß. Uma caixa robusta em alumínio protege a serra mesmo em difíceis condições de trabalho. A 
ferramenta pode ser facilmente suspensa através do gancho de suspensão integrado, para além de ser facilmente 
arrumada durante as pausas no trabalho. 

SSEP 18 LTX BL MVT
A Metabo apresenta a sua mais potente serra de sabre sem fio

A nova serra de sabre sem fio 18 Volt, SSEP 18 LTX BL 
MVT da Metabo, é extremamente potente e a mais rápida 
do mercado. É por isso ideal para aplicações muito 
exigentes.
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SSEP 18 LTX BL MVT

A nova serra de sabre sem fio integra o sistema Metabo 18 Volt, e acrescenta uma ferramenta ao sistema de 
baterias CAS (Cordless Alliance System). O sistema CAS inclui neste momento mais de 300 máquinas de 32 
fabricantes de referência, todas compatíveis com uma bateria, para aplicações infinitas.

Características técnicas
SSEP 18 LTX BL MVT

Bateria 18 V
Cursos em vazio 0 – 3,000/min
Cursos lâmina de serra 32 mm
Peso (sem bateria) 3.9 kg

O curso do pêndulo selecionável da nova serra de 
sabre Metabo 18 Volt sem fio SSEP 18 LTX BL MVT 
garante um avanço do trabalho particularmente 
rápido, mesmo em aplicações muito exigentes.

A lâmina de serra do novo modelo SSEP 18 LTX BL 
MVT da Metabo pode ser rapidamente trocada pela 
utilizador sem necessidade de utilizar ferramentas. 
A seleção da velocidade garante a melhor 
performance em qualquer material.

Da madeira ao metal: a serra de sabre mais 
potente  da Metabo, SSEP 18 LTX BL MVT, também 
pode serra materiais compostos de forma eficaz, 
sendo por isso ideal para trabalhos de demoliçao 
exigentes.

A Metabo apresenta a sua mais potente serra de sabre sem fio


