
Ferramenta Elétrica

Ferramenta Elétrica / 014.047

Apesar de todos os esforços efetuados por forma a garantir a precisão das informações contidas nesta ficha de dados, aquando da sua impressão, a PECOL não dá nenhuma garantia quanto à sua exatidão. É da responsabilidade do leitor a verificação sobre a exatidão das 
informações contidas neste manual. Leia os rótulos dos produtos e instruções dos equipamentos e cumpra todos os regulamentos atuais. Se existirem dúvidas em relação à utilização adequada de qualquer tecnologia ou produto, o leitor deve contactar o fabricante ou obter 
apoio alternativo junto de especialistas. A PECOL não aceita qualquer responsabilidade ou obrigação resultante de qualquer dano sofrido ou perda resultante de qualquer uso ou compromisso informativo contido nesta ficha de dados.
A garantia é de 1 ano. A MILWAUKEE disponibiliza uma extensão de garantia contra defeitos de fabrico por mais 2 anos (total 3 anos). Para ter direito a essa garantia o utilizador terá de registar a ferramenta adquirida em www.pecol.pt nos 30 dias seguintes à compra. Não são 
incluídos na extensão de garantia as baterias e carregadores.
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• Com motor de 800W;

• Caixa de engrenagens totalmente metálica para maior durabilidade;

• Muito compacta e curta;

• Cabeça da caixa de engrenagens plana para excelente durabilidade e maior capacidade de corte;

• Botão de travamento do veio.

• Interruptor com sistema de segurança que evita que se ligue após a interrupção de corrente.

• Potente, com 1000W para maior rentabilidade em todas as aplicações;

• Design muito compacto, comprimento total de 276mm e 2,1Kg de peso para um uso mais confortavel;

• Resguardo resistente à abrasão e com sistema de aperto sem chave - maior segurança e facilidade de 

ajuste;

• Interruptor de fácil acionamento, mesmo quando utiliza luvas;

• Cabo de 4 metros para um uso mais confortável.

Descrição do Produto

Descrição do Produto

AG 800-115E/125E - Rebarbadora de 800 W

AG 10-115EK/125EK - Rebarbadora de 1000 W

PRINCIPAIS VANTAGENS

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓  Motor de 800W

✓  Ligeira e compacta

✓  Sistema "line lock-out". Evita que 
a máquina volte a ligar-se após um 
corte de corrente

✓  Motor de 1000W

✓  Ligeira e compacta

✓  Resguardo ajustável sem chave

✓  Interruptor de fácil acionamento

✓  Sistema "line lock-out". Evita que 
a máquina volte a ligar-se após  
um corte de corrente

Características

Características

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. EMBALAGEM

001190451219 Rebarbadora AG 10-115EK - Milwaukee 1 Uni.

001190451220 Rebarbadora AG 10-125EK - Milwaukee 1 Uni.

Rebarbadoras

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. EMBALAGEM

001190451210 Rebarbadora AG 800-115E - Milwaukee 1 Uni.

001190451211 Rebarbadora AG 800-125E - Milwaukee 1 Uni.

AG 800- 115E AG 800 - 125E

Potência (W) 800 Potência (W) 800

Velocidade em vazio (rpm) 11,000 Velocidade (rpm) 11,000

Diâmetro do disco (mm) 115 Diâmetro do disco (mm) 125

Capacidade de corte (mm) 28 Capacidade de corte (mm) 33

Rosca do veio M 14 Rosca do veio M 14

Peso (Kg) 1.8 Peso (Kg) 1.8

Flange FIXTEC Não Flange FIXTEC Não

Cabo elétrico 4 metros Cabo elétrico 4 metros

Fornecida em Caixa de cartão Fornecida em Caixa de cartão

AG 800- 115E AG 800 - 125E

Potência (W) 1000 Potência (W) 1000

Velocidade em vazio (rpm) 11,000 Velocidade (rpm) 11,000

Diâmetro do disco (mm) 115 Diâmetro do disco (mm) 125

Capacidade de corte (mm) 28 Capacidade de corte (mm) 33

Rosca do veio M 14 Rosca do veio M 14

Peso (Kg) 2.1 Peso (Kg) 2.1

Flange FIXTEC Não Flange FIXTEC Não

Cabo elétrico 4 metros Cabo elétrico 4 metros

Fornecida em Caixa de cartão Fornecida em Caixa de cartão

PRODUTOS ASSOCIADOS
 Discos de Corte

 Discos de Lamelas

  Luvas

 Extensões Elétricas


