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produtos associados

Parafusos

Mala metálica

Berbequim

Adaptador bit

principais vantagens

✓ Mudança rápida de bits

✓ Aperto vertical e horizontal sem 
riscos de vibração

A chave magnética com encaixe 1/4" é a ferramenta ideal para utilização de bits de cabeça hexagonal 

o que torna o trabalho mais simples. Este produto foi desenvolvido tendo em conta as suas aplicações 

industriais e garante uma resposta adequada às exigências de utilização intensiva por profissionais.

Comprimento: 75 mm.

Adaptador de bits magnético com encaixe 1/4", testado para operações com alto índice de segurança. 

Comprimento: 75 mm. 

Este adaptador com encaixe 1/4" foi concebido especialmente para a indústria de caixilharia de alumínio, 

graças à sua espessura reduzida. Apenas pode ser utilizado com bits de 25 mm e 50 mm.

Disponível com versões ø10 mm e ø9,6 mm (ideal para caixilharia de alumínio).

Comprimento: 75 mm e 100 mm.

Este adaptador com encaixe SDS-Plus foi concebido especialmente para martelos e berbequins com 

encaixe SDS.

Utilizam sempre sem percussão.

Comprimento: 80 mm.

Adequado para as mais diversas aplicações.

Chave Magnética

Adaptador Magnético

Adaptador Magnético em Aço Inoxidável

Adaptador Magnético com Encaixe SDS

descrição do produto

descrição do produto

descrição do produto

descrição do produto

utilizações

Chaves e Adaptadores Magnéticos

chaves de aperto
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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.

cÓdigo descriÇÃo diMensÕes Qtd. eMBaLageM

000871080000 Adaptador magnético com encaixe SDS 10 x 80 mm 1 Uni.

cÓdigo descriÇÃo diMensÕes Qtd. eMBaLageM

000871075000 Adaptador magnético 1/4" x 75 mm 1 Uni.

cÓdigo descriÇÃo diMensÕes Qtd. eMBaLageM

000871075001 Adaptador magnético em aço inoxidável 1/4" x 75 mm - Ø10 1 Uni.

000871060000 Adaptador magnético em aço inoxidável 1/4" x 60 mm - Ø10 1 Uni.

000871100000 Adaptador magnético em aço inoxidável 1/4" x 100 mm - Ø9,6 1 Uni.

cÓdigo descriÇÃo diMensÕes Qtd. eMBaLageM

000861008000 Chave Magnética 1/4" x 8 mm 1 Uni.

000861010000 Chave Magnética 1/4" x 10 mm 1 Uni.

000861010110 Chave Magnética 1/4" x 11 mm 1 Uni.

000861013000 Chave Magnética 1/4" x 13 mm 1 Uni.

embalagens e informação logística

para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte 

Embalado individualmente

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

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

Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. 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

chaves de aperto


