NOVA MÁQUINA DE ABRIR ROSCAS SEM FIO DA METABO
GB 18 LXT BL Q I
Três funções, uma máquina: a Metabo apresenta a primeira máquina de abrir roscas sem fio, com função
adicional de furar e aparafusar.

A multifunções sem fio GB 18 LXT BL Q I é a primeira máquina de abrir roscas sem fio, com função de furar e
aparafusar do mercado. A Metabo oferece aos profissionais da metalomecânica uma solução compacta e potente
para numerosas aplicações.
Com a primeira máquina de abrir roscas a bateria com a possibilidade de furar e aparafusar a nível mundial, o
fabricante de ferramentas elétricas de Nurtingen, aumenta em setembro a sua já extensa linha de ferramentas
sem fio. Com a nova máquina de abrir roscas GB 18 LXT BL Q I, os profissionais da indústria e metalurgia podem
furar, aparafusar e abrir roscas com uma só máquina. A ferramenta da potente classe LTX perfura eficazmente até
13 mm e cria uma abertura interior precisa após uma rápida troca de acessório. A bucha patenteada de
encabadouro quadrado para machos helicoidais entre M8 e M12, impede que o macho resvale ou danifique a
peça ao trabalhar. Para além disso, a bucha especial é igualmente adequada para machos mais pequenos, assim
como brocas cilíndricas com um diâmetro entre 1,5 a 13 milímetros.
Especialmente prático: a bucha de aperto rápido é compatível com todas as máquinas Quick da Metabo.
Igualmente, toda a linha Quick da Metabo pode ser adaptada à GB 18 LXT BL Q I.

Versátil e de fácil utilização:
Profissionais como os serralheiros industriais ou de construção civil trabalharão de forma versátil com a GB 18
LXT BL Q I, sem danificar o material. Basta pressionar e puxar para alterar o sentido da rotação durante o
trabalho em modo roscar, sem desgaste. Desta forma, os profissionais da metalomecânica podem furar
rapidamente e sem interrupções, mas também limpar os furos previamente feitos em superfícies
envernizadas ou com revestimento anti-estático. Mais uma vantagem para o utilizador: a função de abrir
roscas permite uma regulação precisa do torque através do botão de ajuste de dez posições, para selecionar o
binário certo para cada aplicação. Alterando o modo de aparafusar, pode também colocar pequenos parafusos
em série. Em modo impuls é possível furar superfícies lisas ou soltar parafusos encravados.
A nova máquina de 18 volts é acionada por um potente motor elétrico sem escovas. O motor eficiente e a
bateria compacta fazem com que a nova máquina de abrir roscas seja extremamente leve e duradoura. Com
RPM de 600 em primeira velocidade e 2.050 em segunda, os profissionais poderão trabalhar rapidamente
com esta ferramenta tanto a fazer furos e abrir roscas como a aparafusar. A GB 18 LXT BL Q I está disponível
no mercado a partir de setembro de 2016
No sistema Pick+Mix, a ferramenta pode combinar-se com as novas e inovadoras baterias LiHD que oferecem
um claro aumento de potência e duração. No mesmo sistema, os utilizadores podem adquirir a máquina, sem
baterias nem carregador, ou montar o seu próprio conjunto de máquinas, baterias, carregadores e soluções de
transporte.

Com a nova máquina de abrir roscas sem fio GB 18 LXT BL Q I, os utilizadores poderão abrir e limpar roscas de
forma precisa poupando tempo. Ao mesmo tempo, a máquina oferece todas as funções de um berbequimaparafusadora.

