Perfeição garantida:
Soluções em ferramentas elétricas
para trabalhos pré e pós soldadura.

O seu parceiro
tecnológico em todas
as fases do trabalho.
Uma ligação inseparável com o mercado e a indústria há mais de 90 anos: com as
soluções High-Tech da Metabo conseguirá ultrapassar todos os desafios no
processamento de metal. Com facilidade, precisão e segurança.
Na nossa linha de produtos encontrará soluções de ferramentas elétricas para
utilização profissional, que lhe permitem realizar mais facilmente todos os trabalhos
antes e depois da soldadura. Quer prefira ferramentas com ou sem fio.
Descubra o que a tecnologia atual tem para oferecer e receba informação
abrangente. Consulte o seu revendedor especializado Metabo.

Pré soldadura
Desbastar e
chanfrar

Preparação de juntas
de soldadura

O processo de desbastar após o corte é frequentemente um
trabalho manual demorado e delicado. Especialmente em
peças de grandes dimensões, o desbaste automatizado nem
sempre é possível. Chegou por isso a altura de aumentar a
sua produtividade neste aspeto, investindo em soluções
que lhe permitam poupar tempo.

As juntas a soldar não foram processadas por outros
fornecedores? Resta-nos utilizar a rebarbadora angular.
Mas será que tem a noção da mais valia que representa
para si a utilização de uma rebarbadora angular da Metabo?
E conhece as soluções que lhe permitirão preparar
trabalhos com maior rapidez e segurança para sistemas
automáticos?

Descubra como funciona na página 4.

Consulte a página 6.
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Pós soldadura
Rebarbar
e cortar

Trabalho
sem fios

Condições de trabalho exigentes, espaços confinados ou
superfícies sensíveis: estes desafios ao processar cordões
de soldadura não dificultam apenas o trabalho da máquina.
Para resolver esta situação, a Metabo encontrou uma
solução especial.

Liberte-se dos fios. Experimente uma nova liberdade e
flexibilidade de trabalho, na oficina ou no estaleiro.
Fique a conhecer as oportunidades que a nova tecnologia
de baterias LiHD tem para lhe oferecer na página 14.

Para ficar a conhecer o que o poderá ajudar a realizar
trabalhos de forma confortável e com precisão, consulte
a página 8.
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Desbastar e chanfrar

Precisão excecional.
Chanfradora 900 W
KFM 9-3 RF

Também
disponível
sem fio

Raios perfeitos para a
preparação de superfícies para
pintura eletroestática ou com
tinta em cantos visíveis

com regulação da
velocidade

Chanfros precisos e desbaste de
chapas direitas e redondas ou
tubos a partir de Ø 13 mm

produtividade máxima com os nossos acessórios:
Pastilhas reversíveis em metal duro de elevada qualidade:
Chanfro a 45º (ISO: DCMT 11 T 304): desbastar ou chanfrar
com ângulos 45° (10 unid., N.º Pedido: 4492356000 / € 85,50)

A melhor no que toca à precisão.



A rapidez no trabalho nunca deverá comprometer
a precisão. Quer se trate de chanfrar chapas, por
exemplo depois do corte a laser, ou de arredondar
cantos visíveis para o revestimento da superfície.
A chanfradora KFM 9-3 RF com o seu design
estreito, oferece uma precisão excelente e é
surpreendentemente rápida. Graças à regulação
da profundidade de corte da fresa sem recurso a
ferramentas, com pontos de encaixe integrados,
conseguirá resultados uniformes e uma elevada
qualidade da superfície. Seja ao chanfrar chapas,
tubos ou ao quebrar e arredondar arestas de
furação e de corte.

N.º Pedido 4440175170

€ 839,00
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R2: chanfrar com raios de 2 mm
(10 unid., N.º Pedido: 4492356100 / € 123,00)



R3: chanfrar com raios de 3 mm
(10 unid., N.º Pedido: 4492356200 / € 123,00)



Áreas de utilização possíveis:
Contornos: arestas direitas, arredondamentos, furos e tubos a partir de
Ø 13 mm
Arestas: chanfros e raios
Ângulo do chanfro: 45°
Largura máx. do chanfro a 45°: 6 mm, altura máx. do chanfro a 45°: 4 mm
Raios: 2 mm / 3 mm


Consumo de potência nominal
Velocidade em vazio
Regulação profundidade de corte
Peso (sem cabo)

900 W
4.500 - 11.500 /min
0,1 mm
2,5 kg

Aceder a pontos difíceis:
retificadora direita de 710 W
GE 710 Plus
Com esta máquina compacta e leve conseguirá retificar tubos sem
qualquer dificuldade. Graças ao veio longo poderá alcançar zonas
estreitas e de difícil acesso. Além disso, o bloqueio do veio permite
uma substituição simples e rápida da ferramenta.

com regulação da
velocidade

produtividade máxima com os nossos acessórios:
Pontas de esmeril: para retificações finas (5 unid.,
N.º Pedido: 4492833500 / € 28,50)



Fresas em metal duro: para trabalhos grosseiros e
materiais de difícil remoção, como aço inoxidável
(HM 12,6x25x70 mm, N.º Pedido 4492837800 / € 58,00)



Consumo de potência nominal
Velocidade em vazio
Pinça de aperto
Peso (sem cabo)
Vibrações ao lixar superfícies

710 W
10.000 – 30.500 /min
6 mm
1,6 kg
5,6 m/s²

N.º Pedido 4110061600

€ 216,00

Máxima flexibilidade:
rebarbadora angular de 1000 W
WEV 10-125 Quick
Desbaste rápido e flexível. Garante uma fácil mudança de posição,
principalmente em peças de trabalho pequenas. Sistema M-Quick
para substituição do disco sem ferramentas, com apenas um
clique.
Outras vantagens: o resguardo de proteção de ajuste rápido e sem
ferramentas, bem como velocidade regulável, são características
importantes para um desbaste delicado de peças de trabalho
pequenas.
com regulação da
velocidade

**
produtividade máxima com os nossos acessórios:
Discos lamelares em corindo de zircónio Flexiamant P 60
(125 mm, P60, F-ZK, N.º Pedido: 4492427700 / € 5,00)



Discos abrasivos
Consumo de potência nominal
Velocidade em vazio
Binário
Peso (sem cabo)
Vibrações ao lixar superfícies*

125 mm
1.000 W
2.800 – 10.500 /min
2,7 Nm
2,1 kg
6 m/s²

**

N.º Pedido 4080038800

The Symbol of Safety
Organization for the Safety of Abrasives

€ 159,00

*margem de medição K: 1,5 m/s²
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Preparação de juntas de soldadura
Económica e precisa:
chanfradora 1550 W
KFM 15-10 F
Económica: utiliza apenas uma cabeça de fresar para todos os
ângulos de chanfro de 0-90°.
Precisão: o controlador One-Touch com pontos de encaixe de
0,1 mm proporciona uma regulação precisa da profundidade de
corte da fresa sem recurso a ferramentas.
Prática: graças à superfície homogénea do chanfro poderá também
preparar na perfeição processos de soldadura automatizados.
Universal: para aço inoxidável, aço de construção e alumínio em
superfícies planas ou tubos a partir de um diâmetro exterior de 75
mm.

Metabo Safety
Também disponível
com interruptor
homem morto

Áreas de utilização possíveis:
Contornos: arestas direitas, redondas e tubos
a partir de Ø exterior de 75 mm

produtividade máxima com os nossos acessórios:



Pastilha reversível em metal duro dourada: elevada
qualidade, para chanfros em aço de construção e para
aço de grão fino a 12.200 rpm (10 unid., N.º Pedido:
4492356400 / € 144,00).



Arestas: chanfro



Ângulo do chanfro: 0 - 90° contínuo



Largura máx. do chanfro a 45°: 14 mm



Pastilha reversível em metal duro cinzenta: para
chanfros em aço inoxidável a 7.800 rpm
(10 unid., N.º Pedido: 4492356500 / € 145,00).



Altura máx. do chanfro a 45°: 10 mm



Pastilha reversível para alumínio: para chanfros em
alumínio (10 unid., N.º Pedido: 4492355900 / € 139,00).



Consumo de potência nominal
Velocidade em vazio
Regulação profundidade de corte
Peso (sem cabo)

1.550 W
7.800 - 12.200 /min
0,1 mm
4,9 kg

N.º Pedido 4440175250

€ 1.949,00

Custos e esforço reduzidos:
rebarbadora angular de 2400 W
WEPBA 24-230 MVT Quick
Sem cansaço para o utilizador, mesmo em trabalhos de rebarbar
longos e com menos intervalos: trabalho com vibrações
extremamente reduzidas, graças ao Metabo Autobalancer e
VibraTech. O Autobalancer reduz também os custos, graças a uma
diminuição do desgaste dos discos de rebarbar para cerca
de metade.
vibrações particularmente
baixas

Metabo Safety
Também disponível
com interruptor
homem morto

**

produtividade máxima com os nossos acessórios:
Disco de rebarbar Flexiamant Super aço: processamento
de cordões de soldadura com desbaste muito elevado e
ótima durabilidade
(230x6,0x22,2 mm, N.º Pedido: 44916279 / € 4,50).



Diâmetro dos discos
Consumo de potência nominal
Velocidade em vazio
Binário
Peso (sem cabo)
Vibrações ao lixar superfícies*
*margem de medição K: 1,5 m/s²
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230 mm
2.400 W
6.600 /min
17 Nm
6,2 kg
3,9 m/s²

**

N.º Pedido 4090648100

The Symbol of Safety
Organization for the Safety of Abrasives

€ 299,00

Trabalho 5x mais
rápido.
Chanfradora 1600 W
KFM 16-15 F

Ajuste rápido, preciso e com manutenção da
regulação da profundidade de corte da fresa,
graças aos pontos de encaixe de 0,1 mm no
controlador patenteado One-touch

Preparação perfeita mesmo em
processos de soldadura
automatizados, graças à superfície
chanfrada homogénea

produtividade máxima com os nossos acessórios:

Custos reduzidos graças à utilização
de apenas uma cabeça de fresar para
todos os ângulos de chanfro
contínuos entre 0 - 90°

A melhor quando o principal
objetivo é produtividade.
Uma preparação rápida e precisa dos
cordões de soldadura é muito importante,
especialmente em peças de grandes
dimensões. Um chanfro bem preparado
garante um cordão de soldadura estável e
reduz o número de retificações posteriores.
A chanfradora de cantos e arestas KFM
16-15 F permite processar cinco vezes mais
arestas do que uma rebarbadora angular de
2600 W, no mesmo período de tempo, sem
formação de calor e sem deixar o material
com coloração azul. Os custos são também
reduzidos, dado que só utiliza uma cabeça
de fresar em todos os ângulos do chanfro.

Pastilha reversível em metal duro dourada: elevada
qualidade, para chanfros em aço de construção e para
aço de grão fino a 12.200 rpm (10 unid., N.º Pedido:
4492356400 / € 144,00).



Áreas de utilização possíveis:
Contornos: arestas direitas, redondas e tubos a partir de Ø exterior de 100 mm
Arestas: chanfro
Ângulo do chanfro: 0 - 90° contínuo
Largura máx. do chanfro a 45°: 21 mm
Altura máx. do chanfro a 45°: 15 mm



Consumo de potência nominal
Velocidade em vazio
Regulação profundidade corte
Peso (sem cabo)

1.600 W
12.000 /min
0,1 mm
6,9 kg

N.º Pedido 4440175350

€ 2.379,00
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Rebarbar e cortar

Problema resolvido
em ângulos estreitos.
Rebarbadora angular 1550 W
WEF 15-125 Quick

Muito boa acessibilidade em ângulos até
39° e zonas estreitas, graças à caixa da
engrenagem plana, em combinação com
um disco até 150 mm

Metabo Safety
Também disponível
com interruptor
homem morto

Também
disponível
sem fio

A melhor para ângulos estreitos.
Processar soldaduras em ângulos confinados ou
limpar cordões de soldadura profundos? Esqueça as
escovas de arame de aço que lhe tomam muito tempo
e deixe de construir você mesmo as ferramentas de
que necessita.
A rebarbadora angular de cabeça plana de 1550 W
ajuda-o em espaços reduzidos. Permite-lhe trabalhar
com rapidez e segurança em zonas de difícil acesso e
em áreas estreitas com ângulos até 39°, graças à caixa
de engrenagens extremamente plana.

produtividade máxima com os nossos acessórios:
Disco abrasivo Flexiamant Super FKS 60 inox para lixar
com facilidade esquadrias em ângulos estreitos até 39°.
Particularmente adequado para trabalhos frontais
(125x4,0x22,23 mm, N.º Pedido: 4491619800 / € 2,30).



Disco de desbaste lamelar Flexiamant Super Convex
CER, com lamelas para cima no lado frontal,
recomendado para lixar esquadrias de 90°. Trabalho
confortável com vibrações muito reduzidas e lixagem
uniforme (125 mm, N.º Pedido: 4492646000 / € 9,00).



Escova em arame de aço para limpar cordões de
soldadura profundos, com uma espessura da trança de
apenas 6 mm (125 mm, N.º Pedido: 4492681500 / € 21,90).



N.º Pedido 4081308200

€ 319,00
Ângulo mínimo
Diâmetro dos discos
Consumo de potência nominal
Velocidade em vazio
Binário
Peso (sem cabo)
Vibrações ao lixar superfícies*

**

The Symbol of Safety
Organization for the Safety of Abrasives
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*margem de medição K: 1,5 m/s²

43°
125 mm
1.550 W
11.000 /min
3,5 Nm
2,7 kg
6,0 m/s²

Lixar, cortar e limpar:
rebarbadora angular de 1700 Watt
WE 17-125 Quick
Rebarbar, cortar, limpar, tudo com muita potência. O motor
Marathon de 1700 W com binário elevado promete
produtividade máxima. O sistema de proteção contra
poeiras patenteado permite-lhe resistir durante mais tempo
sob condições extremas. Para que consiga um trabalho
mais rápido, tem à sua disposição o sistema M-Quick que
lhe permite substituir o disco e ajustar o resguardo sem
ferramentas, apenas com um clique.

N.º Pedido 4080051500

€ 182,00
mais

vida útil

novo sistema
escovas carvão

produtividade máxima com os nossos acessórios:
Discos de fibra cerâmicos P 36: extrema durabilidade e
desbaste com esforço reduzido; desempenho 30%
superior (125 mm, N.º Pedido: 4492615500 / € 1,90).



Prato de apoio rígido: com lamelas de arrefecimento
para distribuição perfeita da pressão e afiação posterior
do grão cerâmico; elevada durabilidade e resistência a
temperaturas (122 mm, N.º Pedido: 44923291 / € 8,40).



Diâmetro dos discos
Consumo de potência nominal
Velocidade em vazio
Binário
Peso (sem cabo de rede)
Vibrações ao lixar superfícies*

125 mm
1.700 W
11.000 /min
3,7 Nm
2,5 kg
6 m/s²

Filtro de proteção contra poeiras: para maior
durabilidade da rebarbadora em trabalhos grosseiros
com abrasivos cerâmicos (N.º Pedido: 4493070900 /
€ 12,90).



Trabalho intensivo e seguro:
rebarbadora angular de 1700 W

Metabo Safety
Também disponível
com interruptor
homem morto

WEBA 17-125 Quick
Extremamente potente em utilização industrial contínua: o motor
Marathon de 1700 Watt é perfeito para discos de rebarbar
agressivos e cerâmicos. Graças aos dispositivos Metabo VibraTech
e Autobalancer, poderá trabalhar com vibrações muito reduzidas e
proteger os seus braços. O Autobalancer da Metabo também reduz
os custos, graças à diminuição do desgaste dos discos de
rebarbar para metade.

N.º Pedido 4080051400
mais

vida útil

novo sistema
escovas carvão

€ 257,00

com vibrações
particularmente baixas

produtividade máxima com os nossos acessórios:
Discos de rebarbar cerâmicos M-Calibur: desbaste e
durabilidade extremamente elevados, graças ao novo
abrasivo cerâmico e à nova liga para considerável
aumento da produtividade (125x7,0x22,23 mm, N.º
Pedido: 4491629100 / € 7,10).



Diâmetro dos discos
Consumo de potência nominal
Velocidade em vazio
Binário
Peso (sem cabo de rede)
Vibrações ao lixar superfícies*

125 mm
1.700 W
11.000 /min
3,7 Nm
2,7 kg
4 m/s²

Filtro de proteção contra poeiras: para maior
durabilidade da rebarbadora em trabalhos grosseiros
com abrasivos cerâmicos (N.º Pedido: 4493070900 / €
12,90).
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Rebarbar e cortar

Em qualquer posição
de trabalho.
Rebarbadora angular 1900 W
WE 19-180 Quick RT

mais

vida útil

novo sistema
escovas carvão

Metabo Safety
Também disponível
com interruptor
homem morto

muito leve e
ergonómica

N.º Pedido 4090108800

€ 190,00
A peso-pluma.
Trabalhos acima do nível da cabeça provocam muito
cansaço nos braços, o que obriga a fazer mais pausas
do que o desejável. É também importante evitar
tensões no corpo do utilizador de forma a manter o
controlo da máquina.
Está por isso na altura de tornar mais leve a tarefa
de rebarbar. Com os seus 2,7 kg, a WE 19-180 Quick RT
é a rebarbadora angular de 180 mm mais leve do
mundo. É por isso a mais adequada para rebarbar em
estruturas de aço de grandes dimensões. A sua caixa
de velocidades estreita permite alcançar a mesma
profundidade de corte que uma grande rebarbadora
angular com Ø 230 mm.
Poupe as suas forças e também o material. O punho
anti-vibrações VibraTech da Metabo facilita a utilização
contínua. Também disponível com Autobalancer.
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produtividade máxima com os nossos acessórios:
Disco de rebarbar Flexiamant Super: processamento de
cordões de soldadura com desbaste muito elevado e
ótima durabilidade (180x6,0x22,2 mm, N.º Pedido:
4491627600 / € 4,10)



Diâmetro dos discos
Consumo de potência nominal
Velocidade em vazio
Binário
Peso (sem cabo)
Vibrações ao lixar superfícies*

180 mm
1.900 W
8.200 /min
5 Nm
2,7 kg
7,7 m/s²

Em condições
extremas.
Rebarbadora angular 2600 W
WE 26-230 MVT Quick

Metabo Safety
Também disponível
com interruptor
homem morto

N.º Pedido 4090647500

€ 289,00
A melhor para utilização
industrial contínua
Tem que realizar trabalhos de corte muito
exigentes em utilização industrial contínua? Por
exemplo cortes de imersão em material com 30
mm espessura? O motor Metabo Marathon com
proteção contra poeiras patenteada, extrema
resistência a sobrecargas e elevada potência é a
solução. Até 65 mm profundidade de corte.
O punho principal rotativo proporciona ainda
maior segurança e melhor manuseamento ao
cortar.

**

The Symbol of Safety
Organization for the Safety of Abrasives

**

produtividade máxima com os nossos acessórios:
Disco de corte Flexiamant Super aço inoxidável: com
corindos especiais, elevado rendimento e durabilidade
(230x1,9x22,2 mm, N.º Pedido: 4491622900 / € 3,50)



Resguardo de proteção semifechado: para trabalhos de
corte (Ø 230 mm, N.º Pedido: 4493035700 / € 30,00)



Diâmetro dos discos
Consumo de potência nominal
Velocidade em vazio
Binário
Peso (sem cabo)
Vibrações ao lixar superfícies*

230 mm
2.600 W
6.600 /min
18 Nm
6,3 kg
6,4 m/s²

*margem de medição K: 1,5 m/s²
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Rebarbar e cortar: INOX

Talento a duplicar.
Rebarbadora angular de cabeça plana 1000 W
WEVF 10-125 Quick Inox

com regulação
da velocidade

A mais versátil
Perfeita para lixar cordões de soldadura externos e
internos em corrimãos de aço inoxidável, tubos ou
guardas de proteção. Graças à cabeça plana da caixa de
engrenagens, acede a locais confinados, deixando de ser
necessário o recurso a máquinas específicas para este
tipo de trabalho. A ergonomia desta ferramenta melhora
consideravelmente o manuseamento ao lixar cordões de
soldadura em espaços reduzidos, em comparação com
as rebarbadoras angulares para inox.

produtividade máxima com os nossos acessórios:
Disco de desbaste lamelar combinado médio: lixar
contornos exteriores e cordões de soldadura em
corrimãos de aço inoxidável. Do desbaste de material
até à lixagem fina em apenas um ciclo de trabalho, com
acabamento muito uniforme (5 unid., 125 mm, N.º
Pedido: 44926416 / € 81,00).



Disco abrasivo compacto em tela Unitized – ZK médio:
lixar, limpar e retificar cordões de soldadura interiores
ou corrimãos em aço inoxidável (125 mm, N.º Pedido:
44926483 / € 30,00).



N.º Pedido 4361308000

€ 329,00
Ângulo mínimo
Diâmetro dos discos
Consumo de potência nominal
Velocidade em vazio
Binário
Peso (sem cabo)
Vibrações ao lixar superfícies*
*margem de medição K: 1,5 m/s²
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43°
125 mm
1.000 W
2.000 - 7.600 /min
3,5 Nm
2,3 kg
4,4 m/s²

Para trabalhos de precisão:
retificadora de cinta 950 W

Também
disponível
sem fio

BFE 9-20 SET
Para lixar cordões de soldadura finos ou remover riscos de tubos
ou estruturas. Mudança rápida e fácil da posição graças à ótima
ergonomia e à regulação do acessório de lixar sem recurso a
ferramentas. A velocidade elevada da cinta até 20 m/s assegura
um desbaste mais rápido.

com regulação
da velocidade

N.º Pedido 4360224450
Consumo de potência nominal
Velocidade da cinta em vazio
Largura da cinta de lixa
Comp. cinta de lixa
(com adaptador 626378000)
Peso (sem cabo)
Vibrações ao lixar superfícies*

€ 629,00

950 W
10,6 - 20 m/s
6 - 19 mm
457 mm
(520 / 533 mm)
1,8 kg
2,4 m/s²

produtividade máxima com os nossos acessórios:
de lixa em grão cerâmico P 120: lixar após soldar (10 unid.,
13x457 mm, N.º Pedido: 44926363 / € 11,00)

Cinta

em tecido média: acabamentos ou limpeza (5 unid., 13x457 mm,
N.º Pedido: 44926388 / € 13,50)

Cinta

Uma escolha brilhante:
acetinadora 1700 W

Também
disponível
sem fio

SE 17-200 RT SET
Para lixar, acetinar e polir em alto brilho superfícies e tubos quadrados:
a acetinadora com maior potência e binário mais elevado, com rotações
constantes mesmo sob carga, proporciona superfícies perfeitas e
uniformes. Rápida, constante e concebida para utilização contínua.
Também adequada para polir em alto brilho com rolos até Ø 200 mm.

Consumo de potência nominal
Velocidade em vazio
Diâmetro do corpo de lixar
Largura do corpo de lixar
Binário
Peso (sem cabo)
Vibrações ao acetinar*

1.700 W
800 - 3.000 /min
100 - 200 mm
100 mm / 50 mm
17 Nm
2,9 kg
3,8 m/s²

com regulação
da velocidade

N.º Pedido 4360225950

€ 599,00
produtividade máxima com os nossos acessórios:
de lixa Pyramid P 120/A160: lixar após soldadura
materiais pré-retificados. A construção tridimensional dos
abrasivos (em pirâmide) reduz consideravelmente as etapas de
trabalho (5 unid., N.º Pedido: 44926405 / € 34,50).

Manga

Acabamento

estruturado: manga de lixa em tecido média
(2 unid., 90x100 mm, N.º Pedido: 44923495 / € 19,50)

Acabamentos perfeitos: lixadeira
de cinta para tubos 1550 W

Também
disponível
sem fio

RBE 15-180 SET
Lixar cordões de soldadura, eliminar riscos em tubos até
Ø 180 mm: o ângulo de envolvimento de grandes dimensões
garante superfícies uniformes e sem ressaltos. Elevada e
constante velocidade da cinta para maior rapidez de trabalho
+ Oferta de rebarbadora WEV 15-125 Quick INOX

com regulação
da velocidade

N.º Pedido 4360224350

€ 999,00
Consumo de potência nominal
Velocidade da cinta em vazio
Dimensões da cinta de lixa
Diâmetro máx. do tubo
Ângulo de envolvimento
Peso (sem cabo)
Vibrações ao lixar superfícies*

1.550 W
8,4 - 28 m/s
40 x 760 mm
180 mm
270 °
3,4 kg
2,5 m/s²

produtividade máxima com os nossos acessórios:
de lixa corindo de zircónio ZK: lixar após soldar (10 unid.,
120, 40x760mm, N.º Pedido: 44926307 / € 18,00)

Cinta

de tecido média: acabamento escovado (3 unid.,
40x760 mm, N.º Pedido: 44926320 / € 36,00)

Cinta

*margem de medição K: 1,5 m/s²
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Trabalho sem fios

Liberdade. Independênci
Trabalhe sem limitações com a tecnologia
de baterias da Metabo.
Liberdade de manuseamento
Quer livrar-se de cabos, do enrolador que tem
que transportar consigo e da constante
necessidade de tomadas?
Aposte na independência dos seus processos
de trabalho com a tecnologia de baterias
Metabo.

Liberdade sistematizada
Pretende realizar todos os seus trabalhos sem
fios? A Metabo disponibiliza o melhor sistema
para qualquer aplicação: desde a fiável
máquina standard às soluções especiais
exclusivas.
Tudo com a mesma bateria. Desenvolvido por
profissionais para profissionais.

Liberdade com potência
Necessita da máxima potência durante longos
períodos de tempo? A resposta é a
combinação das células de elevada potência
com os novos componentes das baterias com
tecnologia LiHD.
Para afirmar a sua independência tem à sua
disposição três conjuntos básicos (Li-Power
4.0 Ah, LiHD 4.0 Ah e LiHD 8.0 Ah).
Encontre outras baterias e conjuntos no
catálogo geral Metabo.
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ia. Sem fios.
A solução potente:
set LiHD 8.0 Ah
Set 2x LiHD 8.0 Ah + ASC Ultra + MetaLoc II
Perfeito para todas as aplicações mais exigentes e
prolongadas.
N.º Pedido 4498513100

€ 389,00

A solução compacta:
set LiHD 4.0 Ah
Set 3x LiHD 4.0 Ah + ASC 30-36V + MetaLoc II
Ideal para todas as aplicações de furar e aparafusar em que
o peso e as dimensões assumem especial importância.
N.º Pedido 4498513300

€ 259,00

A solução básica:
set Li-Power 4.0 Ah
Set 2x Li-Power 4.0 Ah + ASC 30-36V + MetaLoc II
Imprescindível nas aplicações mais comuns.
N.º Pedido 4498506400

€ 175,00
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Trabalho sem fios
Sem esforço em aço:
berbequim-aparafusadora sem fio 18 V
BS 18 LT BL
É desta forma que se realizam operações de aparafusar exigentes e
se fura em aço com um diâmetro até 13 mm.
O motor sem escovas exclusivo da Metabo proporciona um
trabalho rápido e máxima eficiência. Fornecido com Metaloc.
Também disponível com sistema Metabo Quick: substituição
rápida da bucha e das ferramentas
N.º Pedido 4350232584

€ 199,00

produtividade máxima com os nossos acessórios:
Binário máx. macio / duro
Velocidade em vazio
Ø de perfuração em aço
Capacidade da bucha
Peso (com bateria)
Vibrações ao furar em metal*

34 Nm / 60 Nm
0 – 600 / 0 – 2.100 /min
13 mm
1,5 - 13 mm
1,5 kg
3,2 m/s²

Estojo brocas HSS-Co: furar aço com especial precisão,
velocidade e extrema durabilidade; aço rápido em liga de
cobalto para utilizações extremas (25 unid., N.º Pedido:
44927122 / € 145,00).



Bateria LiHD ou Li-Power 4.0 Ah



Rapidez e precisão:
berbequim sem fio 18 V
BE 18 LTX
Permite furar com a máxima rapidez até 6 mm diâmetro. As
4000 rotações/min. permitem furar com o dobro da rapidez em
relação aos berbequins-aparafusadoras comuns.
A caixa de velocidades robusta em alumínio fundido é
particularmente resistente. Para além da durabilidade, a precisão
também convence, graças ao prático formato e à posição centrada
do punho sobre a bucha.
N.º Pedido 4350261840

€ 237,00

produtividade máxima com os nossos acessórios:
Binário máx.
Velocidade em vazio
Ø de perfuração em aço
Capacidade da bucha
Peso (com bateria)
Vibrações ao furar em metal*
*margem de medição K: 1,5 m/s²
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4 Nm
0 - 4000 /min
6 mm
1 - 10 mm
1,2 kg
2,5 m/s²

Estojo brocas HSS-Co: furar aço, aço inoxidável e
alumínio com especial precisão, velocidade e extrema
durabilidade; aço rápido em liga de cobalto para
utilizações extremas (13 unid., N.º Pedido: 4492712000 /
€ 26,50).



Bateria LiHD ou Li-Power 4.0 Ah



Com função de abertura de roscas:
máquina de abrir roscas sem fio 18 V
GB 18 LTX BL Q I
Este berbequim-aparafusadora sem fio de elevada qualidade
permite-lhe realizar operações exigentes de furar e aparafusar em
aço com um diâmetro de 13 mm. Dispõe ainda de uma função
exclusiva de corte de roscas patenteada. Graças à comutação
automática, abre roscas com rapidez e sem interrupções.
A bucha de aperto rápido permite o alojamento seguro e sem
deslize de machos com encabadouro quadrado e cilíndrico.
Fornecido com Metaloc.
N.º Pedido 4350382784

€ 309,00

Binário máx. macio / duro
Velocidade em vazio
Machos até
Ø de perfuração em aço
Capacidade da bucha
Peso (com bateria)
Vibrações ao furar em metal*

60 Nm / 120 Nm
0 - 600 / 0 – 2.050 /min
M 12
13 mm
13 mm
2,4 kg
3,2 m/s²

produtividade máxima com os nossos acessórios:
Bucha para machos M4-M6, de substituição rápida,
Futuro Plus H1 D+E, M4-M6, Quick (N.º Pedido:
4492723500 / € 54,00 .



Bateria LiHD ou Li-Power 4.0 Ah



Sem contragolpes: chave
de impacto sem fio 18 V
SSW 18 LTX 400 BL
Trabalho ergonómico e sem contragolpes com um binário
extremamente elevado. O motor sem escovas exclusivo da Metabo
garante um rápido avanço de trabalho e máxima eficiência em
todas as utilizações.
N.º Pedido 4350220584

€ 249,00

Binário máx.
Níveis de rotação/binário
Número máx. de impactos
Velocidade máx. em vazio
Encabadouro
Peso (com bateria)
Vibrações ao aparafusar
com percussão*

130 - 400 Nm
12
4.250 /min
0 - 2.150 /min
Quadrado ext. 1/2"
1,9 kg

produtividade máxima com os nossos acessórios:
Jogo chaves caixa de impacto ½”: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19,
21, 22 e 24 mm (N.º Pedido: 44928831, € 71,00)



Extensão de ½”: para trabalhos confinados (150 mm,
N.º Pedido: 4492883200 / € 14,00).



Bateria LiHD ou Li-Power 4.0 Ah



12 m/s²

*margem de medição K: 1,5 m/s²
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Trabalho sem fios
Sem produção de poeiras:
martelo combinado sem fio 18 V
KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
Procura um martelo sem fio, prático e extremamente leve, com
extração de poeiras? Graças à tecnologia sem escovas e ao
mecanismo de percussão de elevado rendimento terá máxima
potência de furação, eficiência e durabilidade. O aspirador
integrado ISA 18 LTX 24 compacto permite furar praticamente
sem poeiras.
N.º Pedido 4350021190

€ 524,00

Energia máx. por golpe (EPTA)
Número máx. de impactos
Velocidade em vazio
Ø máx. furação em betão com
brocas de percussão
Encabadouro da ferramenta
Peso (com bateria e aspirador)
Vibrações furar com percussão
em betão*

2,2 J
4.500 /min
0 - 1.200 /min
24 mm
SDS-plus
4,5 kg

produtividade máxima com os nossos acessórios:
Jogo brocas SDS-plus Pro 4 Premium: cabeça
integralmente em metal duro, arestas de corte 4x90°,
simetria muito durável e resistência, mesmo em betão
armado (7 unid., N.º Pedido: 44926245 / € 50,00).



Bateria LiHD ou Li-Power 4.0 Ah



10,5 m/s²

Uma ideia brilhante:
o holofote sem fio
BSA 14.4-18 LED
Esta lanterna de trabalho distribui uniformemente uma luz muito
agradável, que se assemelha à luz do dia . Possui dois níveis de
regulação e um tempo de iluminação extremamente longo (até
10 horas) com uma só carga da bateria e com formação mínima de
calor.
N.º Pedido 4350211185

€ 199,00

Bateria
18 V / LiHD 4.0
18 V / LiHD 8.0

Tempo iluminação máx. /
carga da bateria
5,4 h
10,8 h

*margem de medição K: 1,5 m/s²
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produtividade máxima com os nossos acessórios:
Tripé (N.º Pedido: 4492879100 / € 242,00)



Bateria LiHD 4.0 Ah ou 8.0 Ah



Decisão segura: rebarbadora
angular sem fio Ø 125 mm, 18 V
WB 18 LTX BL 125 Quick
Para os que querem tudo: motor sem escovas Metabo
encapsulado para um avanço de trabalho mais rápido, elevada
durabilidade e máxima eficiência; formato estreito para esforço
reduzido. A bateria rotativa facilita o trabalho em zonas espaços
confinados. O sistema de travão do disco, bem como a paragem
eletrónica em caso de bloqueio, garantem proteção máxima do
utilizador.
N.º Pedido 4351307784

Filtro amovível, para proteção
do motor contra poeiras e
partículas abrasivas

€ 259,

00
**

produtividade máxima com os nossos acessórios:
Disco de corte Flexiarapid Super Inox: 1 mm espessura,
para o número máximo de cortes com apenas uma carga
da bateria (125x1,0x22,2 mm, N.º Pedido: 44916220 / €
1,50)



Resguardo de proteção semi-fechado de encaixe:
necessário para trabalhos de corte (Ø 125 mm,
N.º Pedido: 4493035200 / € 7,40).



**

Diâmetro dos discos
Velocidade em vazio
Peso (com bateria)
Vibrações ao lixar superfícies*

Disco Combinator: para trabalhos de corte e desbaste,
1,9 mm espessura (125x1,9x22,23 mm, inox, N.º Pedido
44916501 / € 2,30).



125 mm
9.000 /min
2,6 kg
5 m/s²

Bateria LiHD 8.0 Ah



Máxima produtividade: rebarbadora
angular sem fio Ø 230 mm, 18 V
WPB 36-18 LTX BL 230
Beneficie de produtividade máxima, eficiência, ergonomia e
segurança, graças a inúmeras inovações técnicas. A primeira
grande rebarbadora angular (Ø 230 mm) sem fio oferece-lhe
liberdade e 100% de compatibilidade na classe de 18 Volt, bem
como um vasto leque de aplicações graças à grande profundidade
de corte de 77 mm. Uma vantagem adicional: longa durabilidade
em ambientes com poeiras, que se deve ao motor Metabo sem
escovas exclusivo e encapsulado.
N.º Pedido 4351310284

€ 729,00

**

The Symbol of Safety
Organization for the Safety of Abrasives

**

produtividade máxima com os nossos acessórios:
Disco de corte Flexiarapid Super Inox: com corindos
especiais, elevado rendimento e durabilidade
(230x1,9x22,2 mm, N.º Pedido: 4491622900 / € 3,50)



Resguardo de proteção semifechado: necessário para
trabalhos de corte (N.º Pedido: 4493036300 / € 49,00).



Diâmetro dos discos
Velocidade em vazio
Peso (com bateria)
Vibrações ao lixar superfícies

230 mm
6.600 /min
6,5 kg
8,2 m/s²

2 Baterias LiHD 8.0 Ah



*margem de medição K: 1,5 m/s²
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Metabo - sempre perto de si.

O seu revendedor
O seu revendedor Metabo:
Metabo:

Representante Exclusivo em Portugal:
Bolas - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, S.A. | www.bolas.pt

A garantia Metabo de 3 anos
Concedemos uma garantia XXL extra longa
sobre todos os produtos. Basta fazer o registo
na nossa página de Internet até 4 semanas
após a compra. A sua garantia normal será
alargada para 3 anos.
Registe-se em www.metabo-service.com

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
www.metabo.com

P.V.P. Promo | IVA Excluído. Válido até 30.03.19 – Sujeito a alterações no sentido do aperfeiçoamento técnico e salvaguardados quaisquer erros tipográficos.

Com 2000 colaboradores, 25 distribuidores
e 100 importadores em todos os continentes,
estamos presentes a nível mundial, sempre
e onde precisa de nós.

