Ferramenta Elétrica

Berbequins Rotativos
DE 10 RX -

Berbequim Rotativo 630W

Descrição do Produto
• Bucha metálica de aperto rápido de qualidade industrial;
• Travamento automático do veio;
• Grande rentabilidade em baixa velocidade em aplicações de elevado binário;
• Interruptor de 2 dedos para maior conforto;
• Interruptor de velocidade variável, para assegurar um inicio do furo suave e fácil;
• Reversível;

Características

PRINCIPAIS VANTAGENS
✓ Bucha de aperto rápido de
qualidade industrial

Potência (W)

630

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 2700

Capacidade de furação metal (mm)

10

Capacidade de furação madeira (mm)

30

Bucha (mm)

10

Encabadouro

1⁄2˝ x 20

Peso (Kg)

1.6

Fornecido em

Caixa de cartão

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

QTD. EMBALAGEM

001105109211

Berbequim Eléctrico DE10 RX - Milwaukee

1 Uni.

✓ Travamento do veio
✓ Bastante leve - 1,6 Kg

HD2E 13 R - Berbequim Rotativo 705 W
Descrição do Produto
• Design compacto e ligeiro;
• Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade;
• Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização;
• Interruptor de velocidade variavel, reversivel;
• Bucha metálica de aperto rápido de 13mm;
• Cabo de 4m.

Características
Potência (W)

705

Velocidade em vazio (Velocidade 1 (rpm))

0 - 1050

Velocidade em vazio (Velocidade 2 (rpm))

0 - 2200

Capacidade de furação metal (mm)

13

Capacidade de furação madeira (mm)

40

Binário de aperto (Nm)

60

Bucha (mm)

13

PRINCIPAIS VANTAGENS

Encabadouro

1⁄2˝ x 20

Peso (Kg)

2.7

✓ Caixa de engrenagens em metal

Fornecido em

Caixa de cartão

✓ 2 velocidades mecânicas
✓ Eletrónico para garantir rotação
adequada

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

QTD. EMBALAGEM

001104072513

Berbequim Eléctrico HD2E 13 R - Milwaukee

1 Uni.

✓ Binário de aperto - 60 Nm

PRODUTOS ASSOCIADOS
Brocas
Luvas
Extensões Elétricas
—
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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