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Brocas de centrar HSS - DIN 333A

Broca Dupla HSS-G - DIN 1897

PRODUTOS ASSOCIADOS
Berbequins

Brocas HSS

Rebites

Parafusos

Descrição do Produto

Descrição do Produto

Características

Características

As brocas de centrar HSS DIN 333A são usadas para a marcação de um furo centrado em peças que exijam 

furos concêntricos.

As brocas são usadas em máquinas de centrar e noutras operações onde a exigência do processo de 

fabrico e a necessidade de chanfreado permita uma redução do tempo de furação.

As brocas duplas são adequadas para a perfuração de chapas finas na fabricação de carroçarias, uso 

em serralharias e para furação para aplicação de rebite. Os pontos de corte em ambas as extremidades 

permitem ao utilizador inverter a broca e utilizar ambas as extremidades.

• Fabricado em M2 HSS;

• Disponível nos diâmetros de 2,0 mm, 3,15 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,3 mm;

• Faz um furo centrado, furação numa só operação;

• Pode ser usado em ambos os lados;

• Acabamento brilhante.

• Para ser usado principalmente com aparafusadoras e/ou berbequins sem fio (apenas em rotação);

• Adequado para perfurar aço, alumínio, cobre, latão e plástico;

• Disponível nos diâmetros: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm e 6 mm.

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Ideal para ser usado em chapas 
de aço

✓ Pode ser usado em ambos os lados

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Possibilidade de fazer furos  
concêntricos numa única operação

✓ Pode ser usado em ambos os lados
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

HSS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DIÂMETRO COMPRIMENTO
COMPRIMENTO 

TRABALHO
QTD. 

EMBALAGEM

036421020000 Brocas centrar HSS - DIN 333A 2 mm 40 mm —  1 Uni.

036421031500 Brocas centrar HSS - DIN 333A 3,15 mm 50 mm — 1 Uni.

036421040000 Brocas centrar HSS - DIN 333A 4 mm 56 mm — 1 Uni.

036421050000 Brocas centrar HSS - DIN 333A 5 mm 63 mm — 1 Uni.

036421063000 Brocas centrar HSS - DIN 333A 6,3 mm 71 mm — 1 Uni.
     

036321040000 Broca Dupla HSS-G - DIN 1897 4 mm 470 mm 55 mm  1 Uni.

036321045000 Broca Dupla HSS-G - DIN 1897 4,5 mm 470 mm 58 mm 1 Uni.

036321050000 Broca Dupla HSS-G - DIN 1897 5 mm 470 mm 62 mm 1 Uni.

036321055000 Broca Dupla HSS-G - DIN 1897 5,5 mm 470 mm 66 mm 1 Uni.

036321060000 Broca Dupla HSS-G - DIN 1897 6 mm 470 mm 66 mm 1 Uni.

Usar sempre equipamentos de proteção como 

óculos de proteção, luvas e máscaras.

Tenha em atenção as instruções de segurança e 

procedimentos de higiene recomendados.

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

Embalagens e informação logística
As brocas centradoras e as brocas duplas HSS são 

embaladas individualmente.

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com 
a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, 
o montante nunca será superior ao afixado nas Condições 
de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser 
responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900


