
 

 
 

 

 

 

NOVOS MARTELOS ROTATIVOS  

SDS PLUS DA METABO 

 

Os mais potentes da sua classe: os novos martelos rotativos da Metabo.  

Os novos martelos rotativos SDS Plus da Metabo impressionam na classe 2 kg pela rápida capacidade perfuração, 
robustez do design e excelente ergonomia.  

A Metabo acaba de lançar no mercado quatro novos martelos rotativos SDS Plus na classe de 2 kg. Os potentes 

martelos combinados KHE 2660 Quick e KHE 2860 Quick, e os multifunções UHE 2660-2 Quick e UHEV 2860-

2 Quick são especialmente apropriados para utilização continua. Graças aos seus mecanismos de alto rendimento 

com energias até 3,4 J por golpe (segundo EPTA 05/2009), os novos modelos estão entre os mais potentes da 

sua classe. Efetuar furos para cavilhas, remover azulejos e efetuar cortes para tomadas: graças ao centro de 

gravidade extremamente ergonómico, as novas máquinas adaptam-se perfeitamente à mão. Para além disso, a 

Metabo oferece os únicos martelos rotativos profissionais com a caixa engrenagens em alumínio fundido. Esta 

característica faz com que as máquinas sejam extremamente resistentes, duradouras, e perfeitamente adaptadas 

às tarefas mais exigentes no setor da construção e renovação. Os novos martelos rotativos da Metabo são 

totalmente fabricados em Nürtingen, na Alemanha.  



 
 

 

Trabalho eficaz sem esforço 

Os potentes motores Marathon da Metabo, em combinação com a alta performance dos martelos, 

proporcionam uma rápida velocidade de perfuração, logo, um rápido progresso no trabalho. O punho 

extremamente ergonómico permite um manuseamento seguro e confortável das novas máquinas, o que 

permite aos utilizadores trabalhar durante mais tempo com menos esforço. O interruptor integrado na parte 

inferior da máquina está, por isso, protegido contra danos e poeiras. O KHE 2860 Quick e o UHEV 2860-2 

Quick efetuam furos com um diâmetro até 28 mm, e o KHE 2660 Quick e o UHE 2660-2 Quick até 26 mm. 

 

 

 

Em modo demolição, é possível remover resíduos de betão, e com a função de impacto desativada, os 

profissionais podem perfurar betão poroso, tijolo ou mosaico. O electrónico Variospeed (V) permite ao 

utilizador adaptar a velocidade de rotação ao material, possibilitando um trabalho de precisão em todos os 

materiais de construção. O martelo multiusos UHEV 2860-2 Quick está equipado com o sistema eletrónico 

de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VCT) que permite manter as rotações constantes mesmo sob carga. 

O eletrónico VTC garante aos utilizadores um avanço rápido e eficaz no trabalho, mesmo em maiores 

diâmetros e profundidades. Os dois novos multiusos da Metabo são os únicos martelos profissionais 

multifunções com caixa de duas velocidades. Na segunda velocidade, o utilizador pode furar de forma mais 

rápida e eficaz. Em todos os novos martelos rotativos, a embraiagem de segurança S-automatic reduz ao 

mínimo o perigo de acidentes, bloqueando rapidamente a broca. Com o sistema Quick da Metabo, o utilizador 

pode trocar a bucha SDS-plus por uma bucha de aperto rápido sem chave, para brocas para madeira e metal. 

 

 



 
 

 

Com os martelos SDS-plus a Metabo completa a sua já ampla gama de martelos rotativos: desde os compactos 
multiusos, combinados e sem fio, até aos extremamente potentes SDS-Max, o fabricante de Nürtingen oferece a 
máquina adequada. 

A Metabo produz também numerosos acessórios para as suas novas máquinas: desde brocas em metal duro com 
duas ou quatro arestas de corte até brocas em metal, o utilizador terá tudo o que precisa. 

Com os novos martelos rotativos, a Metabo lança no mercado uma nova série de escopros de auto afiação 
Premium SDS-plus que convencem pela longa vida útil em trabalhos com potência máxima. 

As soluções em sistema da Metabo incluem também aspiradores e respetivos adaptadores que protegem o 

utilizador e mantêm o local de trabalho limpo e livre de poeiras. Os sistemas de aspiração da Metabo estão 

certificados pela Associação Profissional da Construção (BG BAU, siglas em alemão). 

 

 

 

Potente representante de uma geração de martelos rotativos robustos e fortes: o martelo multiusos UHEV 

2860-2 Quick com caixa em alumínio fundido tem uma energia de impacto de 3,4 J. Ergonomia optimizada para 

adaptação perfeita à mão. 

 


