PRESS RELEASE
Maio de 2021

LIXADEIRA DE DISCO ORBITAL SXA 18 LTX 125 BL
Excelente lixadeira sem fio para a melhor qualidade de superfícies
• Máquina sem fio compacta e plana para trabalhar sem esforço
• Resguardo integrado que protege as superfícies adjacentes e o prato de lixar
• Autoaspiração para um trabalho livre de poeiras
Quer se trate de lixar madeira em cima de um andaime ou retificar arestas, há sempre algo que perturba
o trabalho: o cabo. A solução? Liberdade total sem fio. “É exatamente por isso que estamos a lançar uma
potente lixadeira sem fio”, explica o gestor de produto da Metabo, Sebastian Koch. Com o seu design
compacto, peso reduzido e sistema de autoaspiração integrado, a nova lixadeira de disco orbital sem fio
SXA 18 LTX 125 BL da Metabo é a máquina ideal para os mais diversos trabalhos de lixar.
“A máquina possui um diâmetro orbital de 2,0 mm, o que   garante a mais elevada qualidade das
superfícies e uma boa potência de remoção”, explica Koch. Um resguardo amovível protege as superfícies
adjacentes e o prato de lixar de danos durante o trabalho.
Potente, leve e compacta
Lixar tinta velha, retificar tinta em superfícies ou alisar
superfícies de madeira com primer, tudo isto é conseguido
pela nova lixadeira de disco orbital sem fio, com o seu
potente motor brushless. Também é adequada para
utilização contínua exigente, pois o motor brushless garante
rotações constantes, mesmo sob cargas pesadas.
Como a lixadeira é leve e particularmente plana e Lixar tinta velha ou alisar superfícies de madeira com
compacta, também pode ser utilizada para trabalhar acima primer: graças ao seu potente motor brushless, a nova
de disco orbital sem fio também é adequada
da cabeça sem qualquer problema. “Ao desenvolver a lixadeira
para utilização contínua exigente. Foto: Metabo
lixadeira, garantimos que ela se encaixava perfeitamente
na mão. Portanto, esta pode ser orientada de forma confortável, especialmente perto da superfície. Mas
pensámos na ergonomia ainda mais além, porque a nossa nova máquina também é particularmente
baixa em vibrações graças ao seu funcionamento extremamente suave.” Assim, a lixadeira oferece total
flexibilidade na oficina e no estaleiro de construção.
Para evitar danos, a lixadeira pode ser fixada através dos ganchos de metal incorporados nos cintos
de segurança Metabo. Um resguardo amovível evita que as superfícies e componentes adjacentes
sejam danificados pela folha de lixa ou prato de lixar. Além disso, o resguardo protege o prato de lixar
contra o desgaste. O travão do motor e do prato evitam as rotações descontroladas do prato durante
o funcionamento em vazio. Isto significa que o prato de lixar em rotação não danifica as superfícies
ao pousar a máquina. Se o profissional estiver a trabalhar com materiais delicados, como massas de
enchimento finas ou camadas finas de verniz, ele pode reduzir as rotações de forma contínua.
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Trabalho sem poeiras mesmo sem aspirador
Ao lixar, podem ser geradas poeiras prejudiciais à saúde, razão pela qual é importante uma ótima
potência de aspiração. Na nova lixadeira de disco orbital sem fio, isso é possível graças a um sistema
de autoaspiração integrado em combinação com pratos de lixar com múltiplos furos. Um saco coletor de
poeiras em tecido recolhe o pó e pode ser esvaziado de forma rápida e fácil. “Graças à autoaspiração, os
profissionais trabalham com flexibilidade e com pouca poeira. Isto é particularmente prático em estaleiros
de construção ao ar livre ou trabalho em andaimes”, explica
Koch. Além disso, o prato de lixar com múltiplos furos reduz
a exposição à poeira e, adicionalmente, protege a saúde do
utilizador.
Para maior segurança, o utilizador simplesmente liga
um aspirador, como o aspirador sem fio compacto AS
18 L PC para classe L de poeiras. A lixadeira é ligada ao
aspirador através da tomada de aspiração e tudo sem
cabo. O aspirador sem fio ASR 36-18 BL 25 M SC é a
escolha certa para classe M de poeiras. Graças ao sistema A nova lixadeira de disco orbital sem fio SXA 18 LTX 125
“CordlessControl” integrado, este inicia automaticamente BL da Metabo é a ferramenta ideal para vários trabalhos
assim que a lixadeira está a funcionar, não há necessidade de lixar, graças ao seu design compacto, peso reduzido e
sistema de autoaspiração integrado, incluindo um saco
de ligá-lo e desligá-lo manualmente. Isso significa que lixar coletor de poeiras em tecido. Foto: Metabo
e aspirar são totalmente sem fios.
A nova lixadeira de disco orbital sem fio encontra-se disponível em diferentes conjuntos, opcionalmente
na metaBOX ou caixa de cartão. O equipamento standard de todos os conjuntos inclui um saco coletor
de poeiras em tecido, resguardo e prato de lixar multi-hole. A lixadeira também está disponível em set
com diversos acessórios ou em combinação com o novo aspirador sem fio AS 18 L PC Compact.

Características técnicas

SXA 18 LTX 125 BL

Voltagem da bateria
Ø do prato de apoio
Rotações em vazio
Ø orbital
Peso (com/sem bateria)
Brushless
Resguardo

18 V
125 mm
4.000 – 10.000 min-1
42,0 mm
1,7 kg / 1,1 kg
Sim

Sim
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