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Ferramenta Elétrica / 014.074

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.

Tanga Delta S2

Máquina ideal para remover de forma rápida, segura e eficaz caixilharias de alumínio. 

Trabalha tanto em betão como em madeira (disco sob pedido). Aconselha-se o teste prévio em madeiras 

mais duras. 

Máquina bastante leve (5,4kg) com elevada potência (1.600W).

*No caso de utilizar o disco de madeira, aconselha-se a remoção de parafusos e pregos existentes 

na caixilharia

Descrição do Produto

KIT - Tanga Delta S2 é composto por:

Características

• Tubo de sucção de 4mm;

• Máquina Tanga Delta S2;

• 1 base para corte reto;

• 1 base para corte dos cantos;

• Disco diamantado betão 180x2,6x22,2mm;

• Caixa Madeira.

✓ Permite a remoção da caixilharia 
tanto em betão como em 
madeira

✓ Remoção de caixilharia antiga 
em pouco tempo e de forma 
eficaz 

✓ Leve (5,4kg) mas muito potente 
(1600W)

✓ Profundidade de corte de 68mm

PRINCIPAIS VANTAGENS

Altura do corte 6 mm

Disco Betão 180 / 200x2,6x22,2 mm

Disco Madeira (Sob pedido)* 200x2,4x22,2 mm 

Potência 1600 W

Velocidade 7700 rpm

Máx. profundidade de corte máx. 68 mm

Peso 5,4 kg

PRODUTOS ASSOCIADOS
Óculos proteção 

Luvas 

 Bucha PCL123

SDS - Plus
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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.

Embalagens e informação logística
As quantidades estão identificadas na tabela abaixo.

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

A 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.

Garantia

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. EMBALAGEM

004240000287 Cortador Multiusos Tanga Delta S2 1 Uni.

Aplicação

Retirar a máquina da caixa Cortar os 4 cantos com a base específica Cortar as 4 laterais com a base reta Retirar a caixilharia e colocar a nova


