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SDS Plus

Guilhos SDS Plus
Descrição do Produto
Guilho com encabadouro SDS Plus.
Os guilhos são fabricados com Aço de alta qualidade e acabamento da superfície, efectuado por granalha.
Elevada capacidade de remoção, fruto da distribuição ótima do peso.
Todos os guilhos desta gama adaptam-se em todo o tipo de máquinas com encabadouro SDS Plus.
Os guilhos podem ser afiados com recurso a uma simples rebarbação.
Os guilhos podem ser substituídos facilmente, simplesmente por pressão da ferramenta de encaixe e
libertação do guilho.

Utilizações
• Para cinzelagem leve e aplicações em lajes de betão, alvenaria e pedra natural.

Características
Ponteiro - Guilho SDS Plus
• Perfuração inicial de lajes de betão e demolição.

Ponteiro
Guilho SDS Plus

Liso
Guilho SDS Plus

Pá Larga
Guilho SDS Plus

Goiva
Guilho SDS Plus

Liso - Guilho SDS Plus
• Para demolição e cinzelagem geral de tijolo, betão e pedra, para aplicações normais
de passagem de cabos.

Pá Larga - Guilho SDS Plus
• Para a remoção de grandes quantidades de materiais.

Principais Vantagens

Goiva - guilho SDS Plus
• Para abertura de canais estreitos em betão.

✓ Grande capacidade de remoção
✓ Para cinzelagem leve em betão,
alvenaria e pedra natural
✓ Desbaste, demolição, remoção
e corte

Produtos Associados
Martelo elétrico
Luvas
Sapatos de proteção
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Informação de segurança, limpeza e
manuseamento do produto
Usar sempre equipamentos de proteção como óculos
de proteção, luvas e máscaras.
Tenha em atenção as instruções de segurança e
procedimentos de higiene recomendados.

Embalagens e informação logística
Os Guilhos SDS Plus são embaladas individualmente
numa embalagem tubular com gancho.

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
Garantia
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.

CóDigo

Descrição

Tipo

Comprimento

largura

QTD.
Embalagem

034921002500

Guilhos SDS Plus

Ponteiro

250 mm

-

1 Uni.

034921202500

Guilhos SDS Plus

Liso

250 mm

20 mm

1 Uni.

034921402500

Guilhos SDS Plus

Pá Larga

250 mm

40 mm

1 Uni.

034921222500

Guilhos SDS Plus

Goiva

250 mm

22 mm

1 Uni.

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.
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