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Ferramenta Elétrica

Ferramenta Elétrica / 014.046

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.

Martelos Demolidores

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓  Motor de 1600W e 20 Joules de 
energia de impacto

✓  Indicado para utilizar com geradores

✓  DIGITRONIC® - ajuste preciso da 
potência

Potência (W) 1600

Energia de impacto (EPTA) (J) 20

Percussões (ipm) 975 - 1950

Encabadouro SDS-Max

Nivel de vibração em cinzelagem (m/s² ) 11

Peso (Kg) 11.0

Fornecido em Mala plástica

• 20J de energia de impacto para a melhor rentabilidade em demolição na sua classe;

• Motor de 1600W - o mais potente da sua classe com bastante reserva de potência para levar a cabo as 

aplicações mais duras;

• Ideal para usar com geradores;

• DIGITRONIC® - Eletrónica de onda completa para um ajuste preciso da potência às necessidades de  

cada aplicação;

• AVS (Sistema anti-vibração) e punhos revestidos a borracha para maior conforto de utilização;

• Design línear para maior conforto em operações "ao solo";

• Sistema de lubrificação automático para maior durabilidade;

• LED de passagem de corrente;

• LED de serviço;

• Cabo de 6 metros.

Descrição do Produto

KANGO 900 S - Martelo Demolidor 10 Kg

Características

SDS 
MAX

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. EMBALAGEM

001106000900 Martelo Demolidor Kango 900 S - Milwaukee 1 Uni.

Potência (W) 1100

Energia de impacto (EPTA) (J) 7.5

Percussões (ipm) 3000

Encabadouro SDS-Max

Nivel de vibração em cinzelagem (m/s² ) 16.7

Peso (kg) 5.9

Fornecido em Mala plástica

• 7,5J de energia de impacto para a melhor rentabilidade em demolição na sua classe;

• Motor de 1100W – a melhor relação peso/potência da sua classe;

• Paragem de rotação e multi-posição do cinzel em 12 ângulos para otimizar a posição de trabalho;

• Arranque suave para um início preciso de cinzelagem;

• Robusta caixa de engrenagens em liga de magnésio, indicada para ambientes duros de obra, garantindo 

sempre o correto alinhamento das engrenagens e maximizando o arrefecimento;

• A baixa vibração permite maiores períodos de trabalho;

• Punhos revestidos a borracha;

• Cabo de 4 metros.

Descrição do Produto
KANGO 500 ST - Martelo Demolidor 5 Kg

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Motor de 1100W e 7.5 Joules  
de energia de impacto

✓ Arranque suave para uma  
cinzelagem precisa

✓ Melhor relação peso/potência

Características
SDS 
MAX

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. EMBALAGEM

001106000501 Martelo Demolidor Kango 500 ST - Milwaukee 1 Uni.

PRODUTOS ASSOCIADOS
 Brocas SDS Max

 Luvas

 Extensões Elétricas

—


