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A EQUIPAR
PROFISSIONAIS
DESDE 1898.

SIMBOLOGIA

02
Sistema FIXTEC
Para a troca de acessórios em
segundos.

Resguardo de segurança sem
chave
Ajuste do resguardo sem
ferramentas.

Chave de Impacto
Para aplicações industriais de
aparafusamento.

Sistema Anti-vibração
Reduz a vibração significativamente
até 50%.

Modo de Percussão Suave
Reduz a energia de impacto, para um
maior controlo.

Hex ¼˝
Encabadouro Hex ¼˝.

Embraiagem de Segurança
Protege o utilizador e a máquina em
caso de bloqueio da broca.

2 Velocidades
Caixa de engrenagens de 2
velocidades para uma óptima
adaptação da velocidade à aplicação.

Ação Pendular
Para um corte mais rápido e
agressivo.

Extração de Pó
Sistema integrado de extração de pó
para um ambiente de trabalho limpo.

Só perfuração
Modo único – perfuração rotativa.

Mala de transporte
Mala de transporte de alta
qualidade

Eletrónica
Com pré-seleção de velocidade
variável, arranque suave, velocidade
constante e proteção contra sobrecargas.

Perfuração com e sem percussão
2 Modos – perfuração rotativa e
perfuração rotativa com percussão.

Bolsa de transporte
Bolsa de transporte de alta
qualidade

L.E.D.
Para iluminação da zona de trabalho.

Cinzelagem e Perfuração com
Percussão
2 Modos – perfuração rotativa com
percussão e ação de cinzelagem.

Capacidade de corte
Capacidade de corte

Bucha Metálica
Para uma maior durabilidade.

Martelo Combinado
3 Modos – Perfuração rotativa,
perfuração rotativa com percussão e
função de cinzelagem.

Capacidade de Corte em
Esquadria Ângulo máximo
de corte em esquadria para a
esquerda e para a direita.

Punho rotativo
Oferece um conforto óptimo em
operações de rebarbabar e corte.

Martelo Cinzelador / Demolidor
Martelo Cizelador / Demolidor

Serra de Esquadria com
Laser Serra de Esquadria
com Laser que projecta a
linha de corte no material.

Berbequim para Perfuração com
Diamante Concebido para o máximo
desempenho quando utilizado com
acessórios de diamante.

Fixação Rápida
Fácil fixação da lixa sem necessidade
de grampo.

Capacidade de Corte em
Bisel
Ângulo máximo de corte em
Bisel para a esquerda e para
a direita.

Bucha integrada na caixa de
engrenagens

Capacidade de corte

Capacidade de corte em
bisel

CONTEÚDO
A AEG POWERTOOLS promete ser fiel à sua herança
e oferecer soluções inteligentes, inovadoras e de alto
rendimento ao profissional de hoje e de amanhã.

SISTEMAS FERRAMENTAS
SEM FIO
18 V
14.4V
12 V
3.6 V
Teste e Medição
Omnipro

6 – 59
16 – 47
48 – 49
50 – 54
55 – 55
54 – 54
56 – 59

MARTELOS ELETROPNEUMÁTICOS
Martelos Rotativos
Martelos Combinados
Martelos Cinzeladores
Martelos Demolidores

60 – 69
62 – 63
63 – 66
66 – 67
67 – 69

BERBEQUINS
Berbequins Percutores
Berbequins Rotativos
Máq. Abertura de Roços
Berbequins Diamante
Aparafusadoras

69 – 77
72 – 72
73 – 75
76 – 76
76 – 76
77 – 77

MÁQUINAS PARA
TRABALHAR O METAL
Rebarbadoras de Acabamento
Rebarbadoras de Alta Potência
Retificadoras de Interiores
Polidora
Lixadora angular
Serra de corte para metal
MÁQUINAS PARA
TRABALHAR A MADEIRA
Serras Circulares
Serras de Recortes
Tupia
Plaina
Serra de Sabre
Lixadoras
Pistolas de ar quente
Mesa de Serrar
Serras de Esquadria
Bancada para Serras
de Esquadria
Extração de Poeiras
ACESSÓRIOS

Clip de fixação ao cinto

Largura de corte

Ângulo máximo de corte
em bisel

Profundidade máxima de corte

Curso

Dimensões da cinta de lixa

03

78 – 89
80 – 82
84 – 86
87 – 88
88 – 88
89 – 89
89 – 89

91 – 107
92 – 92
93 – 96
97 – 97
97 – 97
98 – 98
99 – 101
102 – 102
103 – 103
104 – 105
105 – 105
106 – 107
108 – 123

Performance
Otimizada
Design Compacto
Construído para durar
Produtos desenvolvidos em
cooperação com os profissionais

CONSTRUÍDO PARA
O PROFISSIONAL

PLACAS DE
DRYWALLER
GESSO

TELHADOS
ROOFER

CARPINTARIA
CARPENTRY

PAVIMENTOS
DECK

AUTOMÓVEL
AUTOMOTIVE

COZINHAS
KITCHEN

CONSTRUÇÃO
GENERAL
BUILD

FITTER

FITTER

CANALIZAÇÕES
PLUMBING

GAMA SEM
FIO

29
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SOLUÇÕES INOVADORAS EM
FERRAMENTAS SEM FIOS

GAMA SEM FIO

A AEG POWERTOOLS oferece ao utilizador
profissional de hoje uma extensa gama de
soluções em ferramentas sem fios, potentes
e inovadoras, concebidas para trabalhar nas
condições mais duras.

UM SISTEMA
UMA BATERIA
UM SISTEMA

FERRAMENTAS

POTÊNCIA

SEM LIMITES
Motor compacto sem escovas de
4 Pólos com ímanes de NEODYNIUM
de elevada força magnética
para uma potência implacável e
durabilidade sem limites.

POTÊNCIA SEM
LIMITES EM QUALQUER
SITUAÇÃO.
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ELETRÓNICA

INSTINTIVA
Eletrónica Inteligente CORETEK
que monitoriza constantemente
a performance da ferramenta e a
comunicação entre a bateria PRO Li-ion e
o motor PROFLUX proporcionando uma
velocidade e potência constantes.

FERRAMENTAS BRUSHLESS DISPONÍVEIS
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excessivo durante as aplicações mais exigentes.

TRABALHE
EM HD

35%
MAIS POTENCIA
2 x AUTONOMIA*

L1890RHD

NOVA
Voltagem

18V

Tipo de Bateria

Li-ion

ALTA EXIGÊNCIA
Optimiza o fornecimento de energia necessária para as
aplicações mais exigentes sem cortar a corrente

A NOVA
BATERIA DE 9.0AH

BATERIA 18V 9.0AH HIGH-DEMAND

2 x AUTONOMIA*

Compatível com todas as ferramentas PRO18V

164

VS

CORTES

**

*2X A AUTONOMIA DE UMA BATERIA DE 5AH

80
CORTES

**

** PINHO 5”X10CM

TAMANHO COMPACTO.
ALTA PERFORMANCE.
BERBEQUIM COMBI COM MOTOR SEM ESCOVAS

NOVO

ATÉ

BSB18C2BL

Voltagem (V)
Capacida da Bucha (mm)
Máx. Cap. Furação madeira / metal (mm)
Máx. nível de impactos (ipm)
Max Torque (Nm)
Velocidade em vazio (rpm)
Velocidade em vazio 1 (rpm)
Velocidade em vazio 2 (rpm)

18
13
40 / 13
25.350
65
1950
0 – 500
0 – 1950

Peso com bateria (kg)

1,8

60Nm

1950RPM

183

mm comprimento total

BERBEQUIM APARAFUSADOR COM MOTOR SEM ESCOVAS

NOVO

BS18C2BL

Voltagem (V)
Capacida da Bucha (mm)
Máx. Cap. Furação madeira / metal (mm)
Máx. nível de impactos (ipm)
Max Torque (Nm)
Velocidade em vazio (rpm)
Velocidade em vazio 1 (rpm)
Velocidade em vazio 2 (rpm)

18
13
40 / 13
25.350
65
1950
0 – 500
0 – 1950

Peso com bateria (kg)

1,7
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BERBEQUIM COMBI 18V COM MOTOR SEM ESCOVAS

BSB 18 CBL

BERBEQUIM COMBI DE 18V

Caracteristicas

Caracteristicas

yBerbequim

yMotor

yCompacto

yCompacto

de percussão / aparafusador com motor sem escovas e bucha destacavel
e potente para as aplicações mais exigentes
yApenas 151mm de comprimento sem a bucha e 193mm com a bucha. O berbequim sem escovas mais curto do mercado
y60Nm de torque com baterias de 2,0Ah e 75Nm com baterias de 4,0Ah
y2 velocidades 0-550 / 0-2100 rpm
yBucha de aperto rápido de 13mm destacavel para total flexibilidade no trabalho
yEncabadouro de 1/4” hex sob a bucha, capaz de aceitar pontas de aparafusar de 25mm, mesmo com a bucha montada
yOs dispositivos angular e descentrado, são vendidos em separado e garantem o mesmo torque que a própria máquina.
yPunho revestido a borracha micro-texturada
yLuz LED de iluminação
ySeletor de 3 modos fácil de usar
yBaterias com tecnologia AEG Pro PRO LITHIUM-ION com proteção contra sobrecargas para maior durabilidade da bateria e da ferramenta
yFornecido com punho lateral e bucha de aperto rápido 13mm destacavel

BSB 18

aberto de alto rendimento
e potente para aplicações de elevado torque
y80 Nm de torque
yCorpo e caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
y2 velocidades: 0–450/0–1600 rpm
y24 posições de ajuste do torque
yBucha aperto rápido metálica 13mm com auto-travamento
yLuz LED de iluminação
ySeletor de 3 modos
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION que possuem protecção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina
yEquipada com punho lateral

Especificações

Especificações

BSB 18 LI-402C

BSB 18CBL LI-402C

BSB 18CBL LI-202C

BSB 18CBL-0

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

4.0

2.0

-

Capacidade da bateria (Ah)

4.0

Nº baterias fornecidas

2

2

0

Nº baterias fornecidas

2

Carregador fornecido

80 min

40 min

−

Carregador fornecido

80 min

Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm) 45/13/14

45/13/14

45/13/14

Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)

55/13/16

Capacidade da bucha (mm)

1.5-13

1.5-13

1.5-13

Capacidade da bucha (mm)

1.5 - 13

Máx. torque (Nm)

75

60

-

Máx. torque (Nm)

80

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 550 / 0 - 2100

0 - 550/0 - 2100

0-550 / 0-2100

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 450/0 - 1600

Máx. nivel de impactos (ipm)

7.150 / 27.300

7.150 / 27.300

7.150 / 27.300

Máx. nivel de impactos (ipm)

7.200 - 25.600

Peso com bateria (kg)

2.1

1.8

-

Peso com bateria (kg)

2,5

Fornecido em:

Kitbox

Kitbox

−

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935448463

4935448462

4935451082

Referência

4935443452

Código EAN

4002395259373

4002395259366

4002395811083

Código EAN

4002395135769

BERBEQUIM COMBI COMPACTO 18V MOTOR SEM ESCOVAS

Dispositivo
Descentrado
Referência
4932430923

Dispositivo
Angular
Referência
4932430924

BSB 18C2 BL

BERBEQUIM COMBI COMPACTO DE 18V

Caracteristicas

Caracteristicas

yPequeno,

compacto e poderoso para aplicações que exigem elevado torque.
183mm de comprimento
yMotor sem escovas proporciona até 65Nm (com bateria de 4.0Ah)
y2 - velocidades - 0-500 / 0-1950rpm
yRobusto Selector de modo
yLED de iluminação
yReversível
yBucha metálica de 13 mm para uma durabilidade máxima
yBaterias AEG com tecnologia PRO LITHIUM-ION com proteção contra sobre cargas para o máximo de
durabilidade de bateria e ferramenta.

yMotor

yApenas

yCompacto

Especificações

Especificações

BSB 18C

de 4 polos aberto e caixa de engrenagens compacta
e potente para aplicações de elevado torque
yApenas 202mm de comprimento
y60 Nm (2,0 Ah) / 70 Nm (4,0 Ah) de Torque
y2 velocidades: 0–450/0–1650 rpm
y24 posições de ajuste do torque
yBucha de aperto rápido metálica 13mm com travamento automático
yLuz LED de iluminação
ySeletor de 3 modos
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION que possuem proteção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina
yEquipada com punho lateral

BSB18C2BL LI-202C

BSB18C2BL LI-402C

BSB 18C LI-202C

BSB 18C Li-402C

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

2,0

4,0

Capacidade da bateria (Ah)

1.8

4.0

Nº baterias fornecidas

2

2

Nº baterias fornecidas

2

2

Carregador fornecido

40 min

100 min

Carregador fornecido

40 min

80 min

Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm) 40/13/13

40/13/13

Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)

45/13/14

45/13/14

Capacidade da bucha (mm)

13

13

Capacidade da bucha (mm)

1.5-13

1.5-13

Máx. torque (Nm)

60

65

Máx. torque (Nm)

60

70

Velocidade em vazio (rpm)

0-500/0-1950

0-500/0-1950

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 450/0 - 1650

0 - 450/0 - 1650

Máx. nivel de impactos (ipm)

25350

25350

Máx. nivel de impactos (ipm)

21.450

21.450

Peso com bateria (kg)

1,8

2,0

Peso com bateria (kg)

2.0

2.2

Fornecido em:

Plástico

Plástico

Fornecido em:

Kitbox

Kitbox

Referência

4935464096

4935464097

Referência

4935443980

4935443997

Código EAN

4058546220419

4058546220426

Código EAN

4002395135684

4002395135745

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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BERBEQUIM COMBI DE 18V
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BSB 18G2

BERBEQUIM DE PERCUSSÃO 18V

Caracteristicas

Caracteristicas

yCompacto

yPequeno,

y50

yApenas

e potente para todo o tipo de aplicações
Nm de torque
y2 velocidades: 0–400/0–1500 rpm
y24 posições de ajuste do torque
yBucha aperto rápido 13mm metálica com travamento
ySeletor de 3 modos
yIndicador de carga da bateria
yLuz LED para iluminação da área de trabalho
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina

BSB 18C2

compacto e potente para aplicações que exigem um elevado torque
191mm de comprimento
y50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
y2 - velocidades - 0-450 / 0-1800 rpm
ySeletor de 3 modos
yLED de iluminação
yMovimento normal e invertido
yBucha metálica de 13mm
yEquipado com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecarga para uma máxima
durabilidade de bateria e da máquina

Especificações
BSB18C2 LI-202C

Especificações

Tipo de bateria

Li-ion

BSB 18G2 LI-152C

Capacidade da bateria (Ah)

2.0

Tipo de bateria

Li-ion

Nº baterias fornecidas

2

Capacidade da bateria (Ah)

1.5

Carregador fornecido

40 min

Nº baterias fornecidas

2

LED

Sim

Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)

34/13/12

Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)

45mm/13mm/14mm

Capacidade da bucha (mm)

1.5-13

Velocidade em vazio (rpm)

0-450/0-1800

Máx. torque (Nm)

50

Máx. torque (Nm)

50 Nm

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 400/0 - 1500

Nº baterias fornecidas

2

Peso com bateria (kg)

1.9

Peso com bateria (kg)

1.71 kg

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935433970

Referência

4935459722

Código EAN

4002395134489

Código EAN

4058546028947

BERBEQUIM 18V COM PERCUSSÃO

BSB 18C2X

BERBEQUIM APARAFUSADOR MOTOR S/ ESCOVAS

Caracteristicas

Caracteristicas

yPequeno,

compacto e potente para aplicações de elevado torque
de comprimento e apenas 161 sem a bucha
y50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
y2 - velocidades - 0-450 / 0-1800 rpm
yBucha removível de 13mm para maior versatilidade e durabilidade
ySelector de modo de 3 posições
yLED de iluminação
yMovimento normal e invertido
yEquipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com protecção contra sobrecargas para
máxima durabilidade da bateria e da máquina

yBerbequim

y206mm

yCompacto

Especificações

Especificações

Aparafusador AEG com motor sem escovas
e potente para as aplicações mais exigentes
yApenas 176mm de comprimento. Modelo muito compacto e equilibrado
y60Nm de torque com baterias de 2,0Ah e 75Nm com baterias de 4,0Ah
y2 velocidades- 0-550 / 0-2100 rpm
yBucha de aperto rápido de 13mm que garante uma perfeita transmissão do torque ao acessório
yPunho revestido a borracha micro-texturada
yLuz LED para iluminação do local de trabalho
yBaterias com tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para máxima
durabilidade da bateria e da ferramenta
yFornecido com punho lateral

BSB18C2X LI-202C

BS 18CBL LI-202C

Tipo de bateria

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

2,0

Capacidade da bateria (Ah)

2.0

Nº baterias fornecidas

2

Nº baterias fornecidas

2

Carregador fornecido

40 min

Carregador fornecido

40 min

Capacidade da bucha (mm)

13 mm removable chuck

Capacidade da bucha (mm)

1.5-13

Máx. torque (Nm)

50 Nm

Máx. torque (Nm)

60

Velocidade em vazio (rpm)

0-450/0-1800

Velocidade em vazio (rpm)

0-550 /0-2100

Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)

45mm/13mm/14mm

Peso com bateria (kg)

1.8

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935459424

Referência

4935448768

Código EAN

4058546010850

Código EAN

4002395294572

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

BS 18 CBL
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BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO
MOTOR SEM ESCOVAS

BS 18C2BL

BERBEQUIM APARAFUSADOR DE 18V

Caracteristicas

Caracteristicas

yPequeno,

yCompacto

yApenas

y50

compacto e poderoso para aplicações que exigem elevado torque.
176mm de comprimento
yMotor sem escovas proporciona até 65Nm (com bateria de 4.0Ah)
y2 - velocidades - 0-500 / 0-1950rpm
yRobusto Selector By-Pass de modo
yLED de iluminação
yReversível
yBucha metálica de 13 mm para uma durabilidade máxima
yBaterias AEG com tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobre cargas para o máximo
de durabilidade de bateria e ferramenta.

BS 18G2

e potente para todo o tipo de aplicações
Nm de torque
y2 velocidades: 0–400/0–1500 rpm
y24 posições de ajuste do torque
yBucha de aperto rápido 13mm metálica com travamento
yIndicador de carga da bateria
yLuz LED para iluminação da área de trabalho
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina

Especificações

Especificações

BS 18G2 LI-152C
BS18C2BL LI-202C

BS18C2BL LI-402C

Tipo de bateria

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

1.5

Capacidade da bateria (Ah)

2,0

4,0

Nº baterias fornecidas

2

Nº baterias fornecidas

2

2

Carregador fornecido

60 min

Carregador fornecido

40 min

80 min

Máx. Cap. madeira / metal (mm)

34/13

Máx. Cap. madeira / metal (mm)

40/13

40/13

Capacidade da bucha (mm)

1.5 - 13

Capacidade da bucha (mm)

13

13

Máx. torque (Nm)

50

Máx. torque (Nm)

60

65

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 400/0 - 1500

Velocidade em vazio (rpm)

0-500/0-1950

0-500/0-1950

Peso com bateria (kg)

1.8

Peso com bateria (kg)

1,7

1,9

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935464094

4935464095

Referência

4935433950

Código EAN

4058546220396

4058546220402

Código EAN

4002395134441

BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO DE 18V

BS 18C

BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 18V

Caracteristicas

Caracteristicas

yMotor

yPequeno,

yPequeno,

y202mm

de 4 polos aberto e caixa de engrenagens compacta
compacto e potente para aplicações de elevado torque
yApenas 186mm de comprimento
y60 Nm (2,0 Ah) / 70 Nm (4,0 Ah) de Torque
y2 velocidades: 0–450/0–1650 rpm
yBucha de aperto rápido metálica 13mm e embraiagem integradas para garantir um design mais compacto
yLuz LED para iluminação da área de trabalho
yReversivel
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina
yFornecido com ponta dupla e punho adicional

Especificações

compacto e potente para aplicações de elevado torque
de comprimento e apenas 158 sem a bucha
y50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
y2 - velocidades - 0-450 / 0-1800 rpm
yBucha removível de 13mm para maior versatilidade e durabilidade
ySelector de modo de 3 posições
yLED de iluminação
yMovimento normal e invertido
yEquipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com protecção contra sobrecargas para
máxima durabilidade da bateria e da máquina

Especificações

BS 18C LI-202C

BS 18C LI-402C

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Nome: Variante de modelo

BS18C2X LI-202C

Capacidade da bateria (Ah)

2.0

4.0

Tipo de bateria

Li-ion

Nº baterias fornecidas

2

2

Capacidade da bateria (Ah)

2.0

Carregador fornecido

40 min

80 min

Nº baterias fornecidas

2

Máx. Cap. madeira / metal (mm)

45/13

45/13

Carregador fornecido

30 min

Capacidade da bucha (mm)

13

13

Máx. torque (Nm)

50 Nm

Máx. torque (Nm)

60

70

Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)

45/13/14

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 450 / 0 - 1650

0 - 450 / 0 - 1650

Velocidade em vazio (rpm)

450-1800 rpm

Peso com bateria (kg)

1.8

2.0

Peso com bateria (kg)

1,72 kg

Fornecido em:

Kitbox

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935443977

4935443994

Referência

4935459423

Código EAN

4002395135677

4002395135738

Código EAN

4058546010843

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

BS 18C2X
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BS 18C2

CHAVE DE IMPACTO ULTRA-COMPACTA 18V

Caracteristicas

Caracteristicas

yPequeno,

yChave

yApenas

yApenas

compacto e potente para aplicações que exigem um elevado torque
187mm de comprimento
y50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
y2 - velocidades - 0-450 / 0-1800 rpm
ySeletor de 3 modos
yLED de iluminação
yMovimento normal e invertido
yBucha metálica de 13mm
yEquipado com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecarga para uma máxima
durabilidade de bateria e da máquina

de impacto equilibrada e ultra-compacta
145mm de comprimento
y158 Nm de Torque
y0–3100 ipm para uma maior produtividade
yCaixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
yEncabadouro hex 1/4˝
yLuz LED para iluminação da área de trabalho
yFunciona com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina
yFornecida com ponta de aparafusar PZ2

Especificações

Especificações

BS18C2 LI-202C

BSS 18C-0

Tipo de bateria

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

2.0

Tipo de bateria

Li-ion

Nº baterias fornecidas

2

Capacidade da bateria (Ah)

−

Carregador fornecido

40 min

Máx. torque (Nm)

180

Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)

45/13/14

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 2400

Máx. torque (Nm)

50 Nm

Impactos sob carga (imp)

0 - 3100

Velocidade em vazio (rpm)

450-1800

Encabadouro

1

Peso com bateria (kg)

1,68 kg

Peso com bateria (kg)

1.56

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935459721

Referência

4935428405

Código EAN

4058546028930

Código EAN

4002395132140

APARAFUSADORA DE IMPACTO 18V SILENCIOSA

BSS 18C

BSS 18OP

CHAVE DE IMPACTO 18V SEM ESCOVAS

Caracteristicas

Caracteristicas

yNova

yChave

yAparafusadora

yApenas

tecnologia de impacto Oil Pulse que permite reduzir o ruido do impacto até 73dB
impacto compacta (comprimento 152mm) e ergonómica
yClip de fixação ao cinto
yNovo motor com tecnologia sem escovas que permite operações de aparafusamento em alta velocidade
até M14
yCaixa de engrenagens de 3 velocidades garante até 2400rpm
y100% compativel com todas as baterias 18V do sistema Pro18V

/4˝ Hex

de impacto equilibrada e ultra-compacta
196mm de comprimento
yNova tecnología de motor sem escovas permite apertar e desapertar a altas velocidades
yTorque máximo 500Nm / 360Nm da segunda velocidade e 270Nm na primeira velocidade
yCom um máximo de 3500 impactos por minuto, proporciona uma elevada produtividade
yEncabadouro de 1/2" e fornecida com adaptador de 1/4".
yCaixa de 4 engrenagens 3 velocidades e Modo Auto Stop
yLED Triplo incorporado para uma iluminação perfeita da superfície de trabalho sem efeito de sombra

Especificações
Especificações

Nome: Variante de modelo

BSS 18C 12ZBL-0

BSS 18C 12ZBL LI-402C

BSS 18OP-0

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

-

4.0

Nº baterias fornecidas

0

Nº baterias fornecidas

0

2

Carregador fornecido

−

Carregador fornecido

−

80 min

Impactos sob carga (imp)

0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700

Máx. torque (Nm)

500

500

Máx. torque (Nm)

22 / 54 / 73

Velocidade em vazio (rpm)

1400 - 2750

1400 - 2750

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400

Impactos sob carga (imp)

0-3500

0-3500

Peso com bateria (kg)

1.38

Encabadouro

1

1

Fornecido em:

Caixa de cartão

Fornecido em:

−

Kitbox

Referência

4935451631

Referência

4935459426

4935459427

Código EAN

4002395140985

Código EAN

4058546010874

4058546010881

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

/2˝ quadrado

/2˝ quadrado

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

BSS 18C 12Z BL
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CHAVE DE IMPACTO ULTRA-COMPACTA 18V

BSS 18C 12Z

APARAFUSADORA PARA GESSO CARTONADO
18V SEM ESCOVAS

Caracteristicas

Caracteristicas

yChave

yAparafusadora

yApenas

yRápida

de impacto equilibrada e ultra-compacta
203mm de comprimento
y360 Nm de torque
y0–3200 ipm para uma maior produtividade
yCaixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
yEncabadouro 1/2˝ quadrado e fornecida com adaptador 1/2˝ quadrado 1/4˝ hex hexagonal
y2 Leds para uma total iluminação da peça a trabalhar

BTS18BL

de gesso cartonado com apenas 268mm de comprimento
e potente 5.000rpm
ySistema Push-drive - o motor só entra em funcionamento quando o parafuso é pressionado contra o
material
yExcepcional autonomía até 3000 parafusos com apenas uma bateria L1850R
yCone de ponteira ajustável para diferentes níveis de profundidade em cada parafuso +/- 5 mm
yEncabadouro de 1/4" Hexagonal de encaixe rápido para uma fácil troca de pontas
yCompatível com todas as baterias AEG de 18V
yMonitorização individual das células da bateria otimiza o tempo de funcionamento da máquina e garante
uma longa durabilidade da bateria
yClip de cinto para ter a sua máquina à mão

Especificações

Especificações

Nome: Variante de modelo

BTS18BL-0

BTS18BL-0KIT1

BTS18BL LI-202B

BSS 18C 12Z-0

BSS 18C 12Z Li-402C

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

-

-

2,0 Ah

Capacidade da bateria (Ah)

-

4.0

Carregador fornecido

−

−

40 min

Nº baterias fornecidas

0

2

Nº baterias fornecidas

0

0

2

Carregador fornecido

−

80 min

Encabadouro

1

1

1

Máx. torque (Nm)

360

360

Máx. torque (Nm)

5 Nm

5 Nm

5 Nm

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 2900

0 - 2900

Velocidade em vazio (rpm)

5000 rpm

5000 rpm

5000 rpm

Impactos sob carga (imp)

0 - 3200

0 - 3200

Encabadouro

1

1

Equipamento standard

-

Dispositivo de repetição

2 baterias x L1820R e
carregador BL1218

Peso com bateria (kg)

−

2.3

Fornecido em:

−

Bolsa de transporte

Bolsa de transporte

Fornecido em:

−

Kitbox

Parafusos em madeira até (mm)55mm

55 mm

55 mm

Referência

4935446449

4935446456

Referência

4935459620

4935459621

4935464104

Código EAN

4002395136247

4002395136254

Código EAN

4058546027926

4058546027933

4058546220495

/2˝ quadrado

/2˝ quadrado

MARTELO A BATERIA SDS-PLUS 18V

2

360

BBH 18

/4˝ Hex

/4˝ Hex

AOL
260mm

1 “
4

MAX

25-55mm

ø4.2mm

CARREGADOR DE PARAFUSOS AUTOMÁTICO PARA
APARAFUSADORA DE GESSO CARTONADO

Caracteristicas

Caracteristicas

yMartelo

yCompatível

yEnergia

yCompatível

Electropneumático SDS+ com motor vertical para furação em betão até 24mm
de Impacto de 2,3J para uma alta rentabilidade
yParagem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
yParagem de percussão para poder furar madeira ou metal
yCaixa de engrenagens metálica, para maior durabilidade
yEmbraiagem de segurança
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina

/4˝ Hex

BTS-BSA

com aparafusadoras para placas de gesso AEG de 12V e 18V
com a maioria de parafusos em fita do mercado
yComprimento total de 238mm
yGrande abertura permite a limpeza rápida do pó
yRoda grande para ajuste fino de profundidade +/- 3 mm
yParafusos pré-dentados, para um ajuste rápido e sem ferramentas
yAceita parafusos desde 25mm e até 35mm
yDiâmentro máximo de parafusos 4,2mm

Especificações
BBH18-0

BBH 18 Li-402C

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

−

4.0

Nº baterias fornecidas

0

2

Carregador fornecido

−

80 min

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]

30/13/24

30/13/24

Energia de impacto (EPTA) (J)

2.3

2.3

Velocidade em vazio (rpm)

1400

1400

Acção de percussão (ipm)

0 - 4200

0 - 4200

Peso com bateria (kg)

−

3.5

Fornecido em:

Kitbox

Kitbox

Fornecido em:

Caixa de cartão

Referência

4935408330

4935443457

Referência

4932459623

Código EAN

4002395132744

4002395135783

Código EAN

4058546027957

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Especificações
BTS-BSA

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

1.71kg

12V/18V

AOL
238mm

25-55mm
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BKS 18BL

SERRA DE SABRE 18V MOTOR SEM ESCOVAS

Caracteristicas

Caracteristicas

yNovo

yMotor

ySerra

yModo

motor com tenologia sem escovas que garante alta velocidade e torque
Circular ultra compacta (341mm de comprimento total)
yLuz LED e sistema de sopro da serradura
yResguardo e base em liga da magnésio para garantir menor peso
yFornecida com disco pastilhado de 190mm de 24 dentes para cortes rápidos e de acabamento perfeito
yTravão electrónico do motor que pára a lâmina em segundos
yInterruptor com sistema de segurança
yBotão de travamento do veio para uma fácil e rápida mudança do disco
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra
sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

BUS 18BL

sem escovas proporciona até 3.200gpm
de corte orbital incorporado para cortar sem pressionar, perfeito para trabalhos mais exigentes
y28mm de curso de lâmina para a maior velocidade de corte do mercado
ySistema rápido de troca de lâmina, compatível com todas as lâminas standard
yBase de corte ajustável e extraível
yIndicador de bateria, saiba sempre a bateria restante
yLED de iluminação para iluminar o que está a cortar
yGancho de transporte
yCom baterias AEG tecnologia PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobre cargas para o máximo de
durabilidade de bateria e máquina.

Especificações
Nome: Variante de modelo

BKS 18BL-0

Tipo de bateria

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

-

Nº baterias fornecidas

0

Carregador fornecido

−

Tipo de bateria

Li-ion

Velocidade em vazio (rpm)

3800

Capacidade da bateria (Ah)

-

Máx. capacidade de corte a 45° (mm)

45

Nº baterias fornecidas

0

Máx. capacidade de corte a 90° (mm)

64

Carregador fornecido

−

Velocidade em vazio (rpm)

3800

Velocidade em vazio (gpm)

3.200gpm

Dimensão do eixo (mm)

30mm

Curso da lâmina (mm)

28mm

Peso com bateria (kg)

3.6

Peso sem bateria (kg)

3.1 kg

Fornecido em:

−

Fornecido em:

Caixa de cartão

Referência

4935451537

Referência

4935464032

Código EAN

4002395146345

Código EAN

4058546219772

Especificações
BUS18BL-0

SERRA CIRCULAR DE 18V

BKS 18

SERRA SABRE 18V

Caracteristicas

Caracteristicas

yCompacta,

yAção

yElevada

y3600

leve e equilibrada
velocidade de corte a 5000rpm
yBase e resguardo em liga de magnésio para maior durabilidade
yAjuste do ângulo em bisel até 50°
yTravão electrónico do motor, a lâmina pára em segundos
yInterruptor de bloqueio para maior segurança
yTravamento do veio para facilitar a mudança do disco
yFunciona com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina
yFornecido com lâmina pastilhada 165mm

BUS 18

pendular para um maior desempenho
golpes por minuto e 19mm de curso para uma elevada velocidade de corte.
yFixação robusta da lâmina
ySistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
ySapata ajustavel
yAs lâminas podem ser rodadas a 180<special id="5"/> para variadas aplicações
yInterruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
yPunho revestido a borracha
yFunciona com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina
yFornecida com 2 lâminas

Especificações
BKS 18-0
Tipo de bateria

Li-ion

Diâmetro da lâmina (mm)

165

Dimensão do eixo (mm)

15.87 mm

Capacidade de corte em bisel (°)

50°

Tipo de bateria

Li-ion

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 5000

Nº baterias fornecidas

0

Máx. Cap.de corte 45°/90° (mm)

41/54

Velocidade em vazio (gpm)

0 - 3600

Peso com bateria (kg)

3.6

Peso com bateria (kg)

3.5

Fornecido em:

−

Fornecido em:

−

Referência

4935431375

Referência

4935431370

Código EAN

4002395132812

Código EAN

4002395132805

Especificações
BUS 18-0

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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PISTOLA DE PREGOS SEM ESCOVAS 18GA

BPS18-254BL

Caracteristicas

Caracteristicas

yMotor

yTecnologia

18V sem escovas para um autonomia e performances superiores
duplo de baterias 18V, maior autonomia
yDuplo Bisel
yTorno de fixação, maior segurança
yIluminação LED para uma iluminação perfeita da linha de corte e laser ajustável para um corte rápido e
preciso
yAjuste de profundidade de corte para meio corte ou entalhes
yLâmina de 254mm, oferece uma capacidade de corte fantástica até 90mm x 305mm
yApenas 15,5Kg, fácil de transportar
yFornecida com lâmina 48 dentes

Vaccum Drive garante a vantagem do sem fio, eliminando a necessidade de um compressor,
tubos ou botijas de gás
yColoca pregos de passo 18G (1,2mm) com comprimento entre os 15,9 e 55mm
y2 modos de disparo: sequencial por contacto para maior precisão e sequencial para maior rapidez de
colocação
yComando independente do LED de iluminação
yAjuste sem chaves da profundidade e potência ajuda a proteger a superficie a trabalhar e garante um
correcto acabamento dos pregos colocados
yBotão de segurança impede que a máquina dispare sem pregos
yAcesso sem chave para remoção de pregos encravados
yO gancho de fixação ao cinto permite ser colocado à esquerda, ou à direita, de acordo com a conveniência
do utilizador
yInclui 2 bases que evitam que o nariz da máquina marque a superficie a trabalhar
yColoca até 1450 pregos com 1 bateria L1840R
yA autonomia indicada pode variar com a ferramenta, a bateria e a aplicação

ySistema

Especificações
BPS18-254BL-0
Tipo de bateria

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

-

Diâmetro da lâmina (mm)

254mm

Máx, capacidade de corte (mm)

90

Velocidade em vazio (rpm)

3900

Max. capacidade de corte em esquadria 0° a° 45 (mm)

39 x 305

Nome: Variante de modelo

B18N18-0

B18N18 LI-201C

Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)

39 x 215

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Máx. capacidade de corte a 45° (mm)

43

Capacidade da bateria (Ah)

-

2.0

Capacidade de corte à esq (°)

45

Capacidade do carregador

105

105

Capadicade de corte à dir (°)

45

Tipo de prego

1.2

1.2

LED

Sim

Ciclo de disparo (h)

2/sec

2/sec

Peso (kg)

15.5

Peso com bateria (kg)

3.6

2,7

Referência

4935459336

Referência

4935451535

4935451536

Código EAN

4058546009977

Código EAN

4002395146321

4002395146338

SERRA DE RECORTES DE 18V

Especificações

90
254

BST 18X

PISTOLA DE PREGOS SEM ESCOVAS 16GA

Caracteristicas

Caracteristicas

yAção

yTecnologia

pendular para um maior desempenho
de engrenagens metálica, para maior durabilidade
yPlaca base em liga de aluminio
ySistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
yInterruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
yPunho com design ergonómico e revestido a borracha
yTravão electrónico do motor
yFornecida com resguardo plástico para a base, dispositivo anti-lascas e 2 lâminas
yCaixa

Especificações
BST 18X-0

B18N18

Vaccum Drive garante a vantagem do sem fio, eliminando a necessidade de um compressor,
tubos ou botijas de gás
yColoca pregos de passo 16G (1,6mm) com comprimento entre os 19 e 65mm
y2 modos de disparo: sequencial por contacto para maior precisão e sequencial para maior rapidez de
colocação
yComando independente do LED de iluminação
yAjuste sem chaves da profundidade e potência ajuda a proteger a superficie a trabalhar e garante um
correcto acabamento dos pregos colocados
yBotão de segurança impede que a máquina dispare sem pregos
yAcesso sem chave para remoção de pregos encravados
yO gancho de fixação ao cinto permite ser colocado à esquerda, ou à direita, de acordo com a conveniência
do utilizador
yInclui 2 bases que evitam que o nariz da máquina marque a superficie a trabalhar
yColoca até 1400 pregos com 1 bateria L1840R
yA autonomia indicada pode variar com a ferramenta, a bateria e a aplicação

Especificações
B16N18-0

Tipo de bateria

Li-ion

Curso da lâmina (mm)

26

Tipo de bateria

Li-ion

Velocidade em vazio (gpm)

0 - 2050

Capacidade da bateria (Ah)

-

Capacidade de corte em bisel (°)

45°

Capacidade do carregador

105

Máx. capacidade em madeira macia (mm) 80

Tipo de prego

1.6

Peso com bateria (kg)

3.5

Ciclo de disparo (h)

2/Sec

Fornecido em:

−

Peso com bateria (kg)

3,0

Referência

4935413130

Referência

4935451533

Código EAN

4002395197460

Código EAN

4002395146307

B16N18
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LIXADORA DE ROLOS 18V SEM ESCOVAS

BHBS 18-75BL

PLAINA A BATERIA DE 18V

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

yPunho

yLixadora

ySaco

lixadora 18V motor sem escovas
compacta e leve
yRegulador de velocidade ajusta a velocidade da lixadora à aplicação
yBloqueio de interruptor para uma utilização mais cómoda
yAbsorção de poeira integrada (DEK 26)
yCompatível com lixas de 457mm de comprimento e 75mm de largura
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com protecção contra sobrecargas para
máxima durabilidade da bateria e da máquina

BHO 18

frontal adicional revestido a borracha para maior conforto no trabalho a 2 mãos
de recolha de poeiras
yManípulo de ajuste da profundidade de corte fácil de usar
yRanhura em V na sapata frontal para possibilitar cortes em bisel
yPatilha posterior protege a superfície de trabalho
yInterruptor de bloqueio para maior segurança
yPunho ergonómico revestido a borracha para maior conforto de utilização
yBase metálica para mais durabilidade

Especificações

Especificações

BHO 18-0
BHBS18-75BL-0

Tipo de bateria

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

−

Capacidade da bateria (Ah)

-

Nº baterias fornecidas

0

Comprimento da cinta (mm)

457mm

Velocidade em vazio (rpm)

12.000

Largura da cinta (mm)

75mm

Profundidade da apara (mm)

0 - 1.6

Velocidade (m/min)

135-300m/min

Largura do aplainar (mm)

82

Velocidade em vazio (rpm)

11.000

Rebaixe de profundidade (mm)

0 - 12.5

Seleção de velocidade

6

Peso com bateria (kg)

-

Equipamento standard

1 cinta de lixar 120grit, 1 conta de lixar 80grit

Fornecido em:

Caixa de cartão

Referência

4935459582

Referência

4935413175

Código EAN

4058546027544

Código EAN

4002395197552

LIXADORA ROTORBITAL A BATERIA

BEX18-125

TUPIA SEM ESCOVAS 18V

Caracteristicas

Caracteristicas

yLixadora

yTúpia

yIdeal

yAté

rotorbital 18V com disco de 125mm
para trabalhar em espaços confinados
yVelocidade variavel para um excelente controlo
yFixação rápida da lixa
yExtração de poeiras muito eficaz, graças à base com 8 furos
yExtração de poeiras por saco de recolha ou ligação a extrator externo
yCorpo revestido a borracha micro-texturada para maior ergonomia
yFornecida com saco de recolha de poeiras e folhas de lixa

BOF 18BL

18V motor sem escovas
25.000 rpm para trabalhar todo o tipo de madeira
yEncabadouro de 6 mm para a maioria de acessórios do mercado
yBloqueio de fuso: Detentores permitem a troca rápida de pontas
yRegulador de velocidade, para ajustar a velocidade a diferentes tipos de materiais
yMostrador de micro ajustes: Para regular a profundidade de corte a cada material e aplicação
yProteção de magnésio de maior durabilidade
yPega ergonómica e fina para maior conforto durante utilizações prolongadas

Especificações
BEX18-125 - 0

BEX18-125 LI-402C

Especificações

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Nome: Variante de modelo

BOF18BL-0

Capacidade da bateria (Ah)

-

4.0

Tipo de bateria

Li-ion

Nº baterias fornecidas

0

2

Capacidade da pinça (mm)

6 mm

Carregador fornecido

−

80 min

Indicador de bateria

Sim

Velocidade em vazio (rpm)

7.000 - 11.000

7.000 - 11.000

Velocidade em vazio (rpm)

17.000rpm to 25.000rpm

Velocidade (opm)

14.000 - 22.000

14.000 - 22.000

Capacidade de inclinação (mm)

32mm

Diâmetro de oscilação (mm)

2.4

2.4

Seleção de velocidade

7

Tamanho da lixa (mm)

125

125

Peso com bateria (kg)

-

2.1

Equipamento standard

Guia paralela, ponta de 6,35mm, base redonda e quadrada,
chaves

Referência

4935451086

4935451087

Referência

4935459584

Código EAN

4002395811120

4002395811137

Código EAN

4058546027568

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Potencia
Sem limites
Moto compacto sem escovas de 4 Polos com ímanes
Motor
de elevada força magnética para uma
de NEODYNIUM
NE
potência implacável e durabilidade sem limites.
potên

Dual 18V

para maior autonomia

128 cortes

com 2 baterias de 9Ah*

Sistema Anti-Vibração e punho posterior rotativo

0 – 5.500

rpm

230

mm diâmetro do disco

* Em telha de 3cm de espessura



REBARBADORA 18V DE 230MM MOTOR
SEM ESCOVAS

NOVA

BEWS18-230BL-0

Tipo de Baterias
Velocidade em vazio (rpm)
Máx. Capacidade de corte (mm)
Tamanho do eixo
Referência
Código EAN

Li-ion
5500
68
M14
4935464032
4058546219772
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REBARBADORA ACABAMENTOS 18V

BEWS 18-115X

RADIO DE OBRA DIGITAL DAB+

Caracteristicas

Caracteristicas

yRebarbadora

yRádio

yProteção

y150mm

de acabamentos potente e compacta
contra sobrecargas com LED de aviso
yPunho laterial anti-vibração AVS para maior conforto e segurança
yResguardo resistente e de ajuste fácil
yFlange de aperto sem chaves para facilitar a mudança dos discos
yIndicador de carga da bateria
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina
yFornecida com flange com sistema de aperto rápido, flange de apoio, punho lateral AVS e resguardo
ajustavel sem chave

BR 1218C

de obra AC/DC ultra compacto
de largura total
y20 horas de autonomia com uma bateria Pro Lithium Ion de 18V / 5,0Ah
yDisplay retro iluminado para garantir uma perfeita visibilidade
yPré-seleção de 10 canais em FM / BAD+
yCompativel com DAB+
yCabo conetor Auxiliar para ligar Ipod, Phone, etc
yResistente à penetraçãod e água e poeiras para aguentar as duras condições da obra
yAceita todas as baterias 12V e 18V
yInclui ficha de 2 pinos para ligação a corrente 230V

Especificações
BEWS 18-115X-0

BEWS 18-115X Li-402C

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

−

4.0

Nº baterias fornecidas

0

2

Carregador fornecido

−

80 min

Velocidade em vazio (rpm)

9.000

9.000

Máx, capacidade de corte (mm)

28

28

Tamanho do eixo

M14

M14

Peso com bateria (kg)

−

2.5

Voltagem (V)

18

Fornecido em:

−

Kitbox

Peso sem bateria (kg)

1.1

Referência

4935433319

4935443463

Referência

4935451539

Código EAN

4002395133222

4002395136001

Código EAN

4002395146369

REBARBADORA 18V

Especificações
BR 1218C-0

BEWS 18-125X

RADIO DE OBRA

BR 18C

Caracteristicas

Caracteristicas

yRadio

yRebarbadora

de acabamentos potente e compacta
yProteção contra sobrecargas com LED de aviso
yPunho laterial anti-vibração AVS para maior conforto e segurança
yResguardo resistente e de ajuste fácil
yFlange com sistema de aperto sem chaves para facilitar a mudança dos discos
yIndicador de carga da bateria
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção
contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
yFornecida com flange com sistema de aperto rápido, flange de apoio, punho lateral AVS
e resguardo ajustavel sem chave

AM / FM
auxiliar para MP3 ou telefone
yIdeal para 18V 1,5Ah / 2,0Ah / 3,0Ah e 4,0Ah
yIP54 para uso exterior
yResistente ao choque para suportar as condições do ambiente de obra
yEntrada

Especificações
BEWS 18-125X-0

BEWS 18-125X Li-402C

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

−

4.0

Nº baterias fornecidas

0

2

Carregador fornecido

−

80 min

Velocidade em vazio (rpm)

9.000

9.000

Máx, capacidade de corte (mm)

33

33

Tamanho do eixo

M14

M14

Voltagem (V)

18

Peso com bateria (kg)

−

2.5

Peso sem bateria (kg)

0.8

Fornecido em:

−

Kitbox

Referência

4935447634

Referência

4935431998

4935443460

Código EAN

4002395294251

Código EAN

4002395132980

4002395135790
Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Especificações
BR 18C-0

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

NOVO
NEW

POTÊNCIA NA
ESCURIDÃO
A iluminação de local de obra AEG Pro18v proporciona uma luz duradoura no local
de trabalho. Os poderosos LEDs fornecem uma luz branca e clara e as baterias de íões
de lítio PROLithium proporcionam uma autonomia inesgotável, o que torna estes
focos ideais para os profissionais.
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LANTERNA DE FUNÇÃO LED 18V

FOCO DE ÁREA 18V LED

BFL18X

Caracteristicas

Caracteristicas

yLanterna

de função 18V com 4 LEDs de alta qualidade, movimento rotacional com tecnologia de ajuste
automático de brilho em condições de elevada temperatura
yDesmotável do suporte para maior portabilidade
yRegulador de intensidade para um ajuste fácil do nível de luz
yMultiplas posições de suporte
yPode montar-se no tripé universal AEG LUS-210X

yPainel

Especificações

Especificações

BPL18

LED de alto rendimento com tecnologia de codificação que adapta automaticamente a intensidade
da luz em condições de elevada temperatura
yHibrido para uma utilização versátil no local de trabalho, ao ar livre ou na oficina
yRegulador de intensidade permite ajustar o nível de luz
yPode colocar-se em diferentes posições
yPainéis desdobráveis permitem orientar a luz em diferentes direções
yAté 20 horas de Luz em baixa intensidade com uma bateria de 5Ah

Nome: Variante de modelo

BFL18X-0

Tipo de bateria

Li-ion

Tipo de bateria

BPL18-0
Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

−

Capacidade da bateria (Ah)

−

Tipo de lâmpada

LED

Tipo de lâmpada

LED

Classe de protecção IP

IP44

Lumens

2.500

Lumens

1.200

Nº baterias fornecidas

0

Nº baterias fornecidas

0

Equipamento standard

Cabo de 2,5m AC

Fornecido em:

−

Peso sem bateria (kg)

2.5

Peso sem bateria (kg)

1.8

Fornecido em:

−

Referência

4935459657

Referência

4935459661

Código EAN

4058546028299

Código EAN

4058546028336

42 hrs

IP44

1,200

4,500K

CCT

FOCO 18V LED

TRIPÉ UNIVERSAL LIGEIRO

BTL18

Caracteristicas

Caracteristicas

yFoco

ySuporte

Hibrido LED 18V de alto rendimento, com tecnologia de ajuste automático da luz em condições de
elevada temperatura
yDesign portátil com clipe para o cinto torna este foco altamente portátil
yRegulador de intensidade permite corrigir a luz/concentração em cada aplicação
yA cabeça giratória permite uma fonte de luz concentrada multidirecional
yInclui adaptador de 12V para automóvel
yAté 32 horas de funcionamento na intensidade mais baixa e com uma bateria de 5.0Ah

robusto e leve construído em alumínio
em 3 pernas reforçadas para maior estabilidade
yTamaño compacto com pega de transporte altamente portátil
yBraços ajustáveis
yAjuste fácil de bloqueio com indicador de nível
yMúltiplos pontos de montagem com roscas de 1/4 "para um grande número de aplicações de montagem
yEquipado com clip para colocar um medidor de distancias LDM 50

Especificações
Nome: Variante de modelo

BTL18-0

Tipo de bateria

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

−

Tipo de lâmpada

LED

Nome: Variante de modelo

LUS-210X

Classe de protecção IP

IP24

Comprimento (mm)

882

Lumens

2.100

Extensão do comprimento (mm)

2100

Nº baterias fornecidas

0

Capacidade de carga

4.5Kg por braço

Peso sem bateria (kg)

1.3

Peso (kg)

3.9

Referência

4935459659

Referência

4935459663

Código EAN

4058546028312

Código EAN

4058546028350

Especificações

2,100

IP24

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

28 hrs

CCT

2,500

LUS-210X

yBase

32 hrs

5,000K

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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FL 18 New

LANTERNA DE ÁREA 18V

Caracteristicas

Caracteristicas

yLanterna

yLanterna

yLED

yLuz

AEG compacta 18V
de elevada qualidade que garante 135 Lumens
yCabeçal rotativo a 180º, o que permite direccionar o feixe de luz para a zona de trabalho desejada
yPunho revestido a borracha para maior conforto de utilização
yClip de fixação ao cinto
y25 horas de autonomia com uma bateria Pro Lithium Ion de 18V / 4,0Ah
yCompativel com todas as bateria Pro Lithium Ion 18V

BAL 18

compacta e orientavel para espaços confinados
LED com foco direcional e luz de área
yClip para pendurar

Especificações
FL18 - 0
−
−
LED
135 lm
0,808
4932451164
4002395138333

Tipo de bateria
Capacidade da bateria (Ah)
Tipo de lâmpada
Lumens
Peso com bateria (kg)
Referência
Código EAN

LANTERNA DE INSPEÇÃO18V

Especificações
BAL 18-0

BFAL 18

Voltagem (V)

18

Peso sem bateria (kg)

0.3

Referência

4932352661

Código EAN

4002395373192

ADAPTADOR CARREGADOR USB 18V

Caracteristicas

Caracteristicas

yLanterna

AEG compacta e de corpo flexível 18V
de elevada qualidade que garante 270 Lumens
yLED de dupla função para foco direccional, ou luz de área
yCabeçal rotativo a 360º
yLanterna pode usar-se colocada num plano horizontal ou enrolada à volta de 1 tubo
y18 horas de autonomia com uma bateria Pro Lithium Ion de 18V / 4,0Ah
yCompativel com todas as baterias Pro Lithium Ion 18V

yCompatível

yLED

yPermite

Especificações

Especificações

com todas as baterias 18V PROLITHIUM-ION™ AEG
aquecer a roupa de trabalho de 12V com uma bateria de 18V PROLITHIUM-ION™ AEG
yPorto USB de carregamento, power-bank para telemóveis, GPS.
yClip de cinto para um conforto máximo
yInterruptor On/Off para o porto USB

BFAL 18 - 0

BHJ18C-0

Tipo de bateria

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Tipo de lâmpada

LED

Capacidade da bateria (Ah)

-

Lumens

270 lm

Carregador fornecido

−

Fornecido em:

−

Nº baterias fornecidas

0

Referência

4932451163

Referência

4935459335

Código EAN

4002395138326

Código EAN

4058546009960

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

0.318kg

BHJ18C
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L1890RHD

BATERIA 18V 4.0AH PROLITHIUM-ION™

Caracteristicas

Caracteristicas

yA

tecnologia AEG Powetools Lithium-Ion oferece a plataforma optima de Baterias com proteção tripla
térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
yProteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a
excessiva descarga de corrente
yMonitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
yCompatível com TODAS as ferramentas AEG 18V
yIndicador de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
yDissipador de calor grande que dissipa o calor mais rapidamente
yAmortecedores de borracha que absorvem o movimento e evitam danos
yDupla soldadura asseguram uma maior durabilidade durante aplicações com elevada vibração e são mais
resistêntes ao aquecimento

yA

yProteção

yProteção

Especificações

Especificações

tecnologia AEG Powetools Lithium-Ion oferece a plataforma optima de Baterias com proteção tripla
térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
yProteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a
excessiva descarga de corrente
yMonitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
yCompatível com TODAS as ferramentas AEG 18V
yIndicador de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
yDissipador de calor grande que dissipa o calor mais rapidamente
yAmortecedores de borracha que absorvem o movimento e evitam danos
yDupla soldadura asseguram uma maior durabilidade durante aplicações com elevada vibração e são mais
resistêntes ao aquecimento

Nome: Variante de modelo

L1890RHD

Nome: Variante de modelo

L1840R

Tipo de bateria

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

9.0

Capacidade da bateria (Ah)

4.0

Voltagem (V)

18

Voltagem (V)

18

Referência

4932464231

Referência

4932430170

Código EAN

4058546221768

Código EAN

4002395378319

BATERIA 18V 5.0AH PROLITHIUM-ION™

L1840R

L1850R

BATERIA 18V 3.0AH PROLITHIUM-ION™

Caracteristicas

Caracteristicas

yA

tecnologia Lithium-Ion das baterias AEG Powertools garante maior capacidade de carga, para além de
tripla proteção da bateria
yProteção contra sobrecargas térmicas: faz desligar a bateria de esta sofrer um aumento exagerado de
temperatura
yProteção contra sobrecargas de corrente: faz desligar a bateria se esta for sujeita a uma elevada tensão de
saída
yMonotorização individual das células: garante o máximo aproveitamento de cada célula
yO mesmo tamanho e peso de uma bateria de 4.0Ah com 25% mais de autonomia
yCompatível com TODAS as ferramentas AEG 18V
yIndicador de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
yDissipador de calor grande que dissipa o calor mais rapidamente
yAmortecedores de borracha que absorvem o movimento e evitam danos
yDupla soldadura asseguram uma maior durabilidade durante aplicações com elevada vibração e são mais
resistêntes ao aquecimento

yA

Especificações

Especificações

tecnologia AEG Powetools Lithium-Ion oferece a plataforma optima de Baterias com proteção tripla
térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
yProteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a
excessiva descarga de corrente
yMonitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
yCompatível com TODAS as ferramentas AEG 18V
yIndicador de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
yDissipador de calor grande que dissipa o calor mais rapidamente
yAmortecedores de borracha que absorvem o movimento e evitam danos
yDupla soldadura asseguram uma maior durabilidade durante aplicações com elevada vibração e são mais
resistêntes ao aquecimento
yProteção

Nome: Variante de modelo

L1850R

Nome: Variante de modelo

L1830R

Tipo de bateria

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

5.0

Capacidade da bateria (Ah)

3.0

Voltagem (V)

18

Voltagem (V)

18

Referência

4932451630

Referência

4932352655

Código EAN

4002395140978

Código EAN

4002395373130

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

L1830R
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L1820R

KIT BASE 18V PROLITHIUM-ION™ 2 BATERIAS 4.0AH
E CARREGADOR

Caracteristicas

Caracteristicas

yA

yCarregador

tecnologia AEG Powetools Lithium-Ion oferece a plataforma optima de Baterias com proteção tripla
yProteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
yProteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a
excessiva descarga de corrente
yMonitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
yCompatível com TODAS as ferramentas AEG 18V
yIndicador de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
yDissipador de calor grande que dissipa o calor mais rapidamente
yAmortecedores de borracha que absorvem o movimento e evitam danos
yDupla soldadura asseguram uma maior durabilidade durante aplicações com elevada vibração e são mais
resistêntes ao aquecimento

yTecnologia

SET L1840 BL

BL1218 standard com 1 bateria 18V 4,0Ah em bolsa de transporte
de Iões de Lítio AEG Pro18V proporciona-lhe a plataforma ideal de baterias com proteção

tripla.
yProteção

térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura se demasiado elevada
contra sobrecargas: Apaga a bateria para proteger a ferramenta e a bateria contra os excessos
de corrente
yMonitorização individual das células: Protege individualmente as células de descargas acidentais
yIndicador de carga de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
yProteção

Especificações
Especificações

Nome: Variante de modelo

SET L1840 BL

Tipo de bateria

Li-ion

Nome: Variante de modelo

L1820R

Capacidade da bateria (Ah)

4,0 Ah

Tipo de bateria

Li-ion

Carregador fornecido

80 min

Capacidade da bateria (Ah)

2.0

Nº baterias fornecidas

1

Voltagem (V)

18

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Referência

4932430169

Referência

4932430359

Código EAN

4002395378302

Código EAN

4002395380206

BATERIA 18V 1,5AH PROLITHIUM-ION™

L1815G

KIT BASE 18V PROLITHIUM-ION™ 1 BATERIA DE 5.0AH
E CARREGADOR RÁPIDO

Caracteristicas

Caracteristicas

yA

yCarregador

tecnologia AEG Powetools Lithium-Ion oferece a plataforma optima de Baterias com proteção tripla
térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
yProteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a
excessiva descarga de corrente
yMonitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
yCompatível com TODAS as ferramentas AEG 18V
yDissipador de calor grande que dissipa o calor mais rapidamente
yAmortecedores de borracha que absorvem o movimento e evitam danos
yFecho único
yProteção

rápido duplo de 12V e 18V com adaptador para isqueiro de automóvel com 1 bateria de 5,0Ah
em bolsa de transporte
yTecnologia de Iões de Lítio AEG Pro18V proporciona-lhe a plataforma ideal de baterias com proteção tripla
yProteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura se demasiado elevad
yProteção contra sobrecargas: Apaga a bateria para proteger a ferramenta e a bateria contra os excessos
de corrente
yMonitorização individual das células: Protege individualmente as células de descargas acidentais
yIndicador de carga de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria

Especificações
Especificações

Nome: Variante de modelo

SET L1850BLK

Tipo de bateria

Li-ion

Nome: Variante de modelo

L1815G

Capacidade da bateria (Ah)

5.0 Ah

Tipo de bateria

Li-ion

Carregador fornecido

100 min

Capacidade da bateria (Ah)

1.5

Nº baterias fornecidas

1

Voltagem (V)

18

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Referência

4932459425

Referência

4932451629

Código EAN

4058546010867

Código EAN

4002395140961

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

SET L1850BLK

46 SISTEMAS DE FERRAMENTAS SEM FIO

KIT BASE 18V PROLITHIUM-ION™ 2 BATERIAS
2.0AH E CARREGADOR

SISTEMAS DE FERRAMENTAS SEM FIO 47

SET LL1820BL

yTecnologia

BL 1218

Caracteristicas

Caracteristicas
yCarregador

CARREGADOR

yCarregador

rápido universal
de diagnóstico: Indica quando o carregador está a analizar o estado da bateria
yLED de falho: Pisca quando a bateria está defeituosa
yLED de carga: pisca durante o carregamento, fixa quando a bateria está completamente carregada
yLED de temperatura: Pisca quando a bateria esta demasiado quente (49º) ou demasiado fria (0º) e
necessita arrefecer/ aquecer antes de se carregar.

BL1218 standard com 2 baterias 18V de 2,0Ah em bolsa de transporte
de Iões de Lítio AEG Pro18V proporciona-lhe a plataforma ideal de baterias com proteção

yLED

tripla.
yProteção

térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura se demasiado elevada
contra sobrecargas: Apaga a bateria para proteger a ferramenta e a bateria contra os excessos
de corrente
yMonitorização individual das células: Protege individualmente as células de descargas acidentais
yIndicador de carga de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
yProteção

Especificações
SET LL1820BL
Tipo de bateria

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

2.0

Carregador fornecido

40 min

Nº baterias fornecidas

2

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Referência

4932451626

Código EAN

4002395140923

Especificações

CARREGADOR RÁPIDO DE 12V E 18V

BLK1218

Nome: Variante de modelo

BL 1218 GEN II

Tipo de bateria

Li-ion, NiCd, NiMH

Gama de carga

12 - 18 V

Referência

4932352659

Código EAN

4002395373178

CARREGADOR

Caracteristicas

Caracteristicas

yCarregador

yCarregador

yGarante

yCarrega

rápido duplo 12V-18V
uma capacidade de carga rápida tanto para baterias de 18V, como de 12V
yCombina a possibilidade de carregar tanto a partir da rede eléctrica, como do isqueiro de um carro
yConjunto de LEDs que explicam o estado da carga de uma forma fácil e intuitiva.
yCarrega baterias de 18V / 5,0Ah em 60 min quando ligado à rede eléctrica e em 90m quando ligado ao
isqueiro do carro

Li-ion
NiCd

AL1218G

18V
tanto baterias de 18V como de 12V.
yCompatível com tecnologias Li-ion, NiCd, NiMH.

Especificações
AL1218G

Especificações

Tipo de bateria

Li-ion, NiCd, NiMH

Nome: Variante de modelo

BLK1218

Gama de carga

12 - 18 V

Tipo de bateria

Li-ion

Tempo de carga

60 min

Referência

4932451538

Referência

4932352528

Código EAN

4002395146352

Código EAN

4002395371860

Li-ion
NiCd

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Li-ion
NiCd
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BSB 14C

BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO DE 14.4V

Caracteristicas

Caracteristicas

ySeletor

yBerbequim

yPotente

yPotente

de 3 modos
motor de 4 pólos que garante 50Nm de torque máximo
y2 velocidades: 0–400/0–1500 rpm
yBucha FIXTEC de aperto rápido de 13mm
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION<special id="4"/> que possuem proteção
contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

BS 14C

aparafusador compacto só 186mm
motor de 4 pólos que garante 50Nm de torque máximo
y2 velocidades: 0–400/0–1500 rpm
yBucha FIXTEC de aperto rápido de 13mm
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION que possuem proteção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina

Especificações

Especificações

BSB 14C LI-202C
Tipo de bateria

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

2.0

Tipo de bateria

BS 14C LI-202C
Li-ion

Nº baterias fornecidas

2

Capacidade da bateria (Ah)

2.0

Carregador fornecido

40 min

Nº baterias fornecidas

2

Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)

45/13/14

Carregador fornecido

40 min

Máx. nivel de impactos (ipm)

19.500

Máx. Cap. madeira / metal (mm)

45/13

Capacidade da bucha (mm)

1.5 - 13

Capacidade da bucha (mm)

1.5-13 mm

Máx. torque (Nm)

50

Máx. torque (Nm)

50

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 400/0 - 1500

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 400 / 0 - 1500

Peso com bateria (kg)

1.8

Peso com bateria (kg)

1.7

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935443974

Referência

4935443971

Código EAN

4002395136025

Código EAN

4002395135653

BERBEQUIM COMBI 14,4V

BSB 14G3

BERBEQUIM APARAFUSADOR 14V

Caracteristicas

Caracteristicas

yCompacto

yCompacto

yAté

yAté

(190mm de comprimento) e potente
36Nm de torque máximo
yCaixa de engrenagens de 2 velocidades 0-400/1700 rpm
y24 posições de ajuste de torque para um total controlo
yBucha metálica de 13mm
ySelector de 3 modos - fácil de selecionar as funções
yLuz LED para iluminar a peça a trabalhar
yEquipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION que possuem protecção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina

BS 14G3

(180mm de comprimento) e potente
36Nm de torque máximo
yCaixa de engrenagens de 2 velocidades 0-400/1700 rpm
y24 posições de ajuste de torque para um total controlo
yBucha metálica de 13mm (apenas versão 202C)
yIndicador de carga da bateria (apenas versão 202C)
yLuz LED para iluminar a peça a trabalhar (apenas versão 202C)
yEquipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION que possuem protecção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina

Especificações
Especificações

BS 14G3 LI-152C

BS 14G3 LI-202C

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

1.5

2.0

BSB14G3 LI-202C

Nº baterias fornecidas

2

2

Tipo de bateria

Li-ion

Carregador fornecido

60 min

80 min

Capacidade da bateria (Ah)

2.0

Máx. capacidade de furação em ferro (mm)

10

13

Nº baterias fornecidas

2

Máx. capacidade de furação em madeira (mm) 30

32

Máx. Cap. madeira / metal (mm)

32/13

Capacidade da bucha (mm)

0.8 - 10

2.0 - 13

Máx. torque (Nm)

36

Máx. torque (Nm)

32

36

Velocidade em vazio (rpm)

0-400 / 0-1700

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 400 / 0 - 1700

0 - 400 / 0 - 1700

Peso com bateria (kg)

1.26

Peso com bateria (kg)

1.2

1.2

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Kitbox

Referência

4935451532

Referência

4935451092

4935451093

Código EAN

4002395145690

Código EAN

4002395811182

4002395811199

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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BERBEQUIM COMBI COMPACTO 12V

BSB 12G3

BERBEQUIM APARAFUSADOR DE 12V E 2 VELOCIDADES

Caracteristicas

Caracteristicas

yCompacto

y Sistema de bucha removivel que permite ao utilizador manter uma ponta de aparafusar de 25mm no encabadouro, mesmo quando a bucha está instalada

yAté

y Berbequim aparafusador extremamente compacto com 192mm de comprimento (inc bucha) e 155mm de comprimento (sem bucha)

(188mm de comprimento) e potente
32Nm de torque máximo
yCaixa de engrenagens de 2 velocidades 0-350/1500 rpm
y24 posições de ajuste de torque para um total controlo
yBucha de 10mm de 1 anel com garras metálicas
ySelector de 3 modos - fácil de selecionar as funções
yNova bateria Pro Lithium 12V 2,0Ah que garante maior potência e autonomia (apenas versão 202C)
yEquipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra
sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
yIndicador de carga da bateria

BBS 12C2

y Luz LED para iluminação da área de trabalho
y Clip de fixação ao cinto - fácil de transportar
y Indicador de carga da bateria
y Torque elevado – 32Nm para uma vasta gama de aplicações.
y Dispositivos de cabeçal angular e de descentrado que garantem o mesmo torque que o berbequim
y Caixa de engrenagens planetária totalmente construída em metal para garantir uma máxima durabilidade
y Compativel e versatil
y Pode fixar a bucha no cabeçal angular transformando o seu berbequim num berbequim angular
y Ideal para todas as aplicações de aparafusamento que necessitem de um furo piloto
y Uma ponta de aparafusar de 25mm pode ser colocada no encabadouro mesmo quando a bucha está instalada

Especificações

y Logo que o furo piloto esteja feito, retire a bucha com um click e já tem a ponta de aparafusar pronta para aparafusar. Não necessita de 2 berbequins

Especificações

BSB 12G3 LI-202C

BBS 12C2 LI-202B

BBS 12C2 Li-202C KIT 1

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

2.0

2.0

Nº baterias fornecidas

2

2

Carregador fornecido

40 min

40 min

Máx. Cap. madeira / metal (mm)

20/10

20/10

Máx. torque (Nm)

32

32

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 400/0 - 1500

0 - 400/0 - 1500

Equipamento standard

Bucha removível, adaptador andular e
Bucha removível, ponta de aparafusar e
dispositivo de descentragem, ponta de
clip de fixação ao cinto
aparafusar e clip de fixação ao cinto

1.2

Peso com bateria (kg)

1.2

1.2

Kitbox

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Kitbox

Referência

4935451531

Referência

4935446693

4935446382

Código EAN

4002395145683

Código EAN

4002395136377

4002395136131

Tipo de bateria

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

2.0

Nº baterias fornecidas

2

Carregador fornecido

80 min

Máx. capacidade de furação em madeira (mm)

30

Máx. capacidade de furação em ferro (mm)

10

Capacidade da bucha (mm)

0.8 - 10

Máx. torque (Nm)

32

Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)

0 - 350

Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)

0 - 1500

Peso com bateria (kg)
Fornecido em:

BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 12V

BS 12G3

BERBEQUIM COMBI COMPACTO DE 12V 2-VELOCIDADES

Caracteristicas

Caracteristicas

yCompacto

(180mm de comprimento) e potente
32Nm de torque máximo
yCaixa de engrenagens de 2 velocidades 0-350/1500 rpm
y24 posições de ajuste de torque para um total controlo
yBucha de 10mm de 1 anel com garras metálicas
yNova bateria Pro Lithium 12V 2,0Ah que garante maior potência e autonomia (apenas versão 202C)
yEquipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra
sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

yBerbequim

yAté

yIndicador

Especificações

Especificações

combi compacto com apenas 192mm de comprimento
de carga da bateria
yClip de fixação ao cinto - fácil de transportar
yCaixa de Engrenagens de 2 velocidades para maior flexibilidade de aplicações
yCaixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
yBucha FIXTEC de aperto rápido de 10mm com auto-travamento
yInterruptor com regulação de velocidade
ySeletor de 3 modos
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina
y32Nm (2,0Ah) / 40Nm (4,0Ah) de Torque

Nome: Variante de modelo

BS 12G3 LI-152C

BS 12G3 LI-202C

BSB 12C2 LI-202B

BSB 12C2 LI-402B

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

1.5

2.0

Capacidade da bateria (Ah)

2.0

4.0

Nº baterias fornecidas

2

2

Nº baterias fornecidas

2

2

Carregador fornecido

60 min

80 min

Carregador fornecido

40 min

80 min

Máx. torque (Nm)

30

32

Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)

20/10/10

20/10/10

Máx. capacidade de furação em madeira (mm) 30

30

Máx. nivel de impactos (ipm)

22.500

22.500

Máx. capacidade de furação em ferro (mm)

10

10

Capacidade da bucha (mm)

10

10

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 350/0 - 1500

0 - 350/0 - 1500

Máx. torque (Nm)

32

40

Capacidade da bucha (mm)

0.8 - 10

0.8 - 10

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 400/0 - 1500

0 - 400/0 - 1500

Peso com bateria (kg)

1.1

1.1

Peso com bateria (kg)

1.2

1.4

Fornecido em:

Kitbox

Kitbox

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Bolsa de transporte

Referência

4935451090

4935451091

Referência

4935443964

4935446696

Código EAN

4002395811168

4002395811175

Código EAN

4002395135622

4002395136384

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

BSB 12C2
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BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO

BS 12C2

APARAFUSADORA DE IMPACTO 12V ULTRA COMPACTA

Caracteristicas

Caracteristicas

yBerbequim

aparafusador compacto 12V
posições de ajuste de torque + posição adicional para furar
yCaixa de engrenagens de 2 velocidades para maior versatilidade
yIndicador de carga da bateria
yClip de fixação ao cinto
yBucha de aperto rápido 10mm com travamento do veio
yInterruptor electónico com velocidade variavel
yLuz LED para iluminação do espaço a trabalhar
yEquipado com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para maior
durabilidade da bateria e da ferramenta

yAparafusadora

y17

y115

Especificações

Especificações

BSS 12C

de Impacto compacta com apenas 163mm de comprimento
Nm de Torque
yCaixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
yIndicador de carga da bateria
yEncabadouro de 1/4˝
yPunho com design ergonómico e revestido a borracha
y3 Leds para uma total iluminação da peça a trabalhar
yClip de fixação ao cinto - fácil de transportar
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina

BS12C2 LI-152B

BS12C2 LI-202B

BS 12C2 Li-202C New

BSS 12C-0

BSS 12C LI-202C

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

1.5

2.0

2.0

Capacidade da bateria (Ah)

-

2.0

Nº baterias fornecidas

2

2

2

Nº baterias fornecidas

0

2

Carregador fornecido

30 min

40 min

40 min

Carregador fornecido

−

40 min

Máx. capacidade de furação em madeira (mm)

20

20

20

Máx. torque (Nm)

115

115

Máx. capacidade de furação em ferro (mm)

10

10

10

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 2000

0 - 2000

Máx. torque (Nm)

34

34

34

Impactos sob carga (imp)

0 - 3000

0 - 3000

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 350/0 - 1500

0 - 350/0 - 1500

0 - 350/0 - 1500

Encabadouro

1

1

Peso com bateria (kg)

1.1

1.1

1.1

Peso com bateria (kg)

−

1.0

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Bolsa de transporte

Kitbox

Fornecido em:

−

Kitbox

Referência

4935448464

4935448465

4935443916

Referência

4935446702

4935443965

Código EAN

4002395259380

4002395259397

4002395135585

Código EAN

4002395136407

4002395135639

BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO DE 12V

BS 12C

/4˝ Hex

MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO SDS PLUS 12V

Caracteristicas

Caracteristicas

yBerbequim

yMartelo

yIndicador

yEnergia

Aparafusador Compacto - 161mm comprimento
de carga da bateria
y17 posições de ajuste de Torque + posição para furar
yCaixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
yBucha FIXTEC de aperto rápido de 10mm com auto-travamento
yInterruptor com regulação de velocidade
yLuz LED para iluminação da área de trabalho
yProteção contra sobrecargas
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina

/4˝ Hex

electropneumático SDS plus de motor vertical para furação até 13mm em betão
de Impacto de 0,9J para uma alta rentabilidade
yParagem de percussão para poder furar madeira ou metal
yIndicador de carga da bateria
yCaixa de engrenagens metálica, para maior durabilidade
yEmbraiagem de segurança
yEquipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas
para máxima durabilidade da bateria e da máquina
yFornecida com adaptador para pontas de aparafusar

Especificações
Especificações

BBH12-0

BBH 12 LI-202C

BBH 12 LI-402C

BBH 12 LI-401C

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

-

2.0

4.0

4.0

Nº baterias fornecidas

0

2

2

1

−

40 min

80 min

80 min

10/8/13

10/8/13

10/8/13

10/8/13
0.9

BS 12C LI-151B

BS 12C LI-152B

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

1.5

1.5

Nº baterias fornecidas

1

2

Carregador fornecido

30 min

30 min

Máx. Cap. madeira / metal (mm)

20/10

20/10

Carregador fornecido
Máx. capacidade de furação em madeira/
metal /betão [mm]
Energia de impacto (EPTA) (J)

0.9

0.9

0.9

Máx. torque (Nm)

18.5

18.5

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 800

0 - 800

0 - 800

0 - 800

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 575

0 - 575

Acção de percussão (ipm)

0 - 5350

0 - 5350

0 - 5350

0 - 5350

Peso com bateria (kg)

1.0

1.0

Peso com bateria (kg)

−

1.6

1.8

1.8

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Bolsa de transporte

Fornecido em:

−

Kitbox

Kitbox

Kitbox

Referência

4935433901

4935433902

Referência

4935446699

4935443968

4935443991

4935443988

Código EAN

4002395126347

4002395126354

Código EAN

4002395136391

4002395135646

4002395135721

4002395135714

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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APARAFUSADORA 12V PARA PLACAS DE GESSO

LANTERNA

BTS12C

Caracteristicas

BLL 12 C

Caracteristicas
yExcelente

yAparafusadora

de placas de gesso leve e compacta, pesa apenas 1,5Kg com um comprimento máximo de
254mm
yPotente motor com 4000rpm
yInterruptor fixo para um trabalho mais confortável
yCone nasal de ajuste fino para ajustar os níveis de escareamento desejados em aplicações de parafuso
único +/- 5 mm
yEncabadouro de 1/4" Hexagonal para uma troca rápida da ponta
yMonitorização individual das células optimiza autonomia da ferramenta e garante uma longa durabilidade
da bateria
yIndicador de bateria indica a bateria restante
yIluminação LED de local de trabalho
yClip de cinto para ter a sua máquina à mão

yGrande

relação peso/potência
autonomia graças à baterias PRO LITHIUM-ION™

Especificações
BTS12C-0

BTS12C LI-202C

BTS12C LI-302C

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

-

2,0 Ah

3,0 Ah

Carregador fornecido

−

40 min

60 min

Máx. torque (Nm)

3 Nm

3 Nm

3 Nm

Velocidade em vazio (rpm)

4000 rpm

4000 rpm

4000 rpm

Nº baterias fornecidas

0

2

2

Encabadouro

1

1

1

/4˝ Hex

Tipo de lâmpada

LED

Parafusos em madeira até (mm)

55 mm

55 mm

55 mm

Vida da bateria (uso continuo) (horas)

9 (1.5ah)

Fornecido em:

Caixa de cartão

Caixa de cartão

Caixa de cartão

Peso sem bateria (kg)

0.23

Referência

4935459624

4935459625

4935459626

Referência

4932352162

Código EAN

4058546027964

4058546027971

4058546027988

Código EAN

4002395368150

/4˝ Hex

/4˝ Hex

MEDIDOR DE DISTÂNCIAS LASER

Especificações
BLL 12C

1 “
4

APARAFUSADORA EM LINHA 3,6V.

LMG 50

Caracteristicas

Caracteristicas

ySistema

yFormato

yMedição

y10

de apontar e medir – operação realizada por apenas 1 pessoa com um simples toque num botão
de área, volume, altura e largura
y3 tipos de medição usando teorema Pitágoras
yEcran LCD de fácil leitura com 3 linhas, gráficos de fácil leitura e iluminação automática
yPino para medição de esquinas
yMemória das ultimas 10 medições
yProteção IP54 de líquidos e sólidos
yDesign extremamente fino
yCorpo revestido a borracha para maior ergonomia
yBotões de grandes dimensões com posicionamento intuitivo
yClip de fixação ao cinto - fácil de transportar
yFunção de adição e subtração
y3 pontos para medida: parte de tras, parte da frente e pino
yMedida indireta de superfícies

linear ou em ângulo
posições de regulação de torque.
yDesign ergonómico
yCaixa de engrenagens metálica de 2 velocidades.
yEncabadouro 1/4" hex.

Especificações
SE 3.6 LI-152C

Especificações

Tipo de bateria

Li-ion

LMG 50

Capacidade da bateria (Ah)

1.5

Tipo de bateria

2 x AAA

Nº baterias fornecidas

2

Dimensões (mm)

109 x 40 x 32

Carregador fornecido

30 min

Classe de protecção IP

IP 54

Max. drilling aluminium|wood [mm]

5/6

Máx. gama de medição (m)

50

Máx. torque (Nm)

6.5

Função Pitágoras

3 - pontos

Velocidade em vazio (rpm)

200/600

Nível de temperatura (°C)

-10°C to + 50°C

Peso com bateria (kg)

0.6

Peso com bateria (kg)

0.1

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935447680

Referência

4935413165

Código EAN

4002395294275

Código EAN

4002395197538

0.1kg

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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MULTIFERRAMENTA 12V

BMT12C

MULTIFERRAMENTA AC

Caracteristicas

Caracteristicas

yA

yFerramenta

y20.000opm

yInterruptor

multiferramenta de 12V é uma ferramenta para proporciona soluções ao profissional no local de trabalho
permite-lhe trabalhar todos os tipos de madeira
yRegulador de velocidade 1-6 para um controlo de velocidade perfeito
yBloqueio de interruptor para uma utilização mais cómoda, sem necessidade pressionar constantemente
yTroca de Lâmina sem chave uma solução rápida e fácil
yOscilação de 1,5°/1,5° Esq./Dir. Para um corte limpo
yIndicador de bateria, saiba sempre a bateria restante
yLED integrado na ferramenta, útil para trabalhar em zonas escuras

OMNI 300

com vários cabeçais faceis de mudar para utilizar numa ampla gama de aplicações
de grandes dimensões com velocidade variável
yPode utilizar-se com uma só mão
yLuz LED para iluminação da área de trabalho
yCorpo principal da máquina

Especificações
OMNI 300 KIT1

Especificações

Potência de entrada (W)

300

Nº baterías fornecidas

0

BMT12C-0

BMT12C LI-152B

Velocidade (opm)

20,000

Capacidade da bateria (Ah)

-

1.5

Ângulo de oscilação esq/dir (°)

2.0

Carregador fornecido

−

30 min

Equipamento standard

1 cabeçal multi-ferramenta, acessórios

Equipamento standard

1 x multiferramenta

1 x acessório multiferramenta

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Velocidade (opm)

20.000 opm

20.000 opm

Referência

4935431790

Nº baterías fornecidas

0

2

Código EAN

4002395194995

MULTIFERRAMENTA 12V

OMNI 12C

CABEÇAL MULTIFERRAMENTA SEM CHAVES OMNI

Caracteristicas

Caracteristicas

yGarante

yPara

a melhor ergonomia. O seu peso ligeiro e o formato compacto garantem que é a ferramenta ideal para trabalhar
em espaços confinados
yFerramenta com vários cabeçais fáceis de mudar para utilizar numa ampla gama de aplicações
yInterruptor de grandes dimensões com velocidade variável

OMNI - MTX

cortar, remover estuque, raspar, lixar e polir
sem chave do acessório
yCabeçal totalmente metálico para maior durabilidade
yFornecida com adaptador que permite funcionar com a maioria das lâminas disponiveis no mercado
yMudança

Especificações
OMNI 12C LI-152BKIT1
Capacidade da bateria (Ah) 1.5
Carregador fornecido

OMNI 12C LI-152BKIT2

OMNI 12C LI-152BKIT3

1.5

1.5
30 min

Velocidade (opm)

30 min
1 cabeçal multiferramenta,
1 cabeçal multiferramenta,
1 cabeçal berbequim angular,
acessórios
acessórios
20,000
20,000

Nº baterias fornecidas

2

2

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Referência
Código EAN

Equipamento standard

30 min

1 cabeçal multiferramenta, 1 cabeçal
serra de recortes, acessórios

Especificações

20,000

Nome: Variante de modelo

OMNI - MTX

2

Ângulo de oscilação esq/dir (°)

2° / 2°

Bolsa de transporte

Bolsa de transporte

Velocidade (opm)

20.000

4935440765

4935440770

4935440780

Referência

4935446707

4002395134809

4002395134816

4002395134830

Código EAN

4002395136414

MULTIFERRAMENTA 18V

OMNI 18C

CABEÇAL MULTIFERRAMENTA OMNI

Caracteristicas

Caracteristicas

yO

yPara

OMNI 18C garante mais potência e autonomia que a unidade de 12V, mantendo todas as vantagens de
uma ferramenta sem fio
yFerramenta com vários cabeçais fáceis de mudar para utilizar numa ampla gama de aplicações
yInterruptor de grandes dimensões com velocidade variável.

serrar, lixar, remover, raspar, cortar e polir

Especificações
OMNI 18C 0-KIT1

OMNI 18C LI-152BKIT1

Capacidade da bateria (Ah)

−

1.5

Nº baterías fornecidas

0

2

Velocidade (opm)

20,000

20,000

Carregador fornecido

−

30 min

Equipamento standard

1 cabeçal multiferramenta, acessórios

1 cabeçal multiferramenta, acessórios

Fornecido em:

−

Bolsa de transporte

Ângulo de oscilação esq/dir (°)

1.5

Referência

4935440645

4935440644

Referência

4935440700

Código EAN

4002395134649

4002395134632

Código EAN

4002395134717

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Especificações
OMNI-MT

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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OMNI - RT

CABEÇAL BERBEQUIM ANGULAR ONMI

Caracteristicas

Caracteristicas

yO

yPara

movo OMNI-RT garante aos utilizadores profissionais a possibilidade de efetuar curvas precisas e cortes
de incisão em placas de gesso cartonado.
yAté 24.000 rpm para garantir um corte limpo em todos os materiais
yRegulação da profundidade para um controlo total do corte
yBatente de profundidade regulavel. Regulação da profundidade e substituição do acessório fácil e rápida
yEncabadouro 3,2mm que aceita os acessórios mais comuns existentes no mercado. Pode ser usado para
cortar, aparar ou lixar

OMNI-RAD

furar madeira, metal e plástico. Aparafusar e desaparafusar
de aperto rápido 10mm de 1 anel

yBucha

Especificações
Especificações

Nome: Variante de modelo

OMNI-RAD

Máx. Cap. madeira / metal (mm)

18/10

Nome: Variante de modelo

OMNI - RT

Máx. torque (Nm)

12

Velocidade em vazio (rpm)

24.000

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 550

Capacidade da pinça (mm)

3,175

Parafusos em madeira até (mm)

4

Referência

4935451311

Referência

4935440705

Código EAN

4002395151295

Código EAN

4002395134724

CABEÇAL DE SERRA DE RECORTES OMNI

OMNI-JS

CABEÇAL CHAVE DE ROQUETE OMNI

Caracteristicas

Caracteristicas

yPara

cortar madeira, laminados, chapa de metal fina e plásticos
da lâmina sem chave
yFunção integrada de sopro
yCaixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
yCurso de 15mm para cortes rápidos e limpos

yPara

yFixação

yEncabadouro

Especificações

Especificações

apertar e despertar parafusos
3/8" polegada
yTorque de 28Nm com capacidade até M12
yVelocidade de 220rpm. Reversibilidade

OMNI-JS

Nome: Variante de modelo

OMNI-IR

40/6/10

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 220

Curso da lâmina (mm)

15

Encabadouro

3

Velocidade em vazio (gpm)

0 - 3000

Máx. torque (Nm)

28

Referência

4935440715

Referência

4935440720

Código EAN

4002395134748

Código EAN

4002395134755

Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)

CABEÇAL SERRA DE SABRE OMNI

OMNI-IR

OMNI-RH

CABEÇAL CHAVE DE IMPACTO OMNI

Caracteristicas

Caracteristicas

yPara

yPara

yCurso

ySistema

cortar tubos metálicos e plásticos, madeira e placas de gesso cartonado
de 13mm e velocidade de 3000gpm para um corte rápido
yFixação da lâmina sem chave

/8˝ quadrado

aparafusar e desaparafusar e furar madeira e metal
de fixação rápida do acessório

Especificações
OMNI-IH

Especificações

Máx. torque (Nm)

62

Nome: Variante de modelo

OMNI-RH

Impactos sob carga (imp)

0 - 3100

Velocidade em vazio (gpm)

0 - 3000

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 2000

Curso da lâmina (mm)

13

Encabadouro

1

Referência

4935440725

Referência

4935440730

Código EAN

4002395134762

Código EAN

4002395134779

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

/4˝ Hex

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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GAMA DE
MARTELOS
A AEG POWERTOOLS oferece uma extensa gama de
martelos de alto rendimento. A gama inclui martelos
rotativos, combinados, cinzeladores e demolidores.

GAMA DE MARTELOS

ALTA RENTABILIDADE
ONDE É MAIS NECESSÁRIA
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MARTELO COMBINADO SDS-PLUS

KH 24IXE

MARTELO ROTATIVO SDS-PLUS

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

yPotente

y24mm

y24mm

motor de 800W
de capacidade de perfuração em betão
yParagem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
yFIXTEC - Mudança rápida da bucha
yEmbraiagem de segurança para maior proteção
yVelocidade variavel para maior controlo
yParagem de percussão para furar em madeira ou metal
yReversibilidade
yPunho revestido a borracha para maior conforto de utilização
yFornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC, bucha da aperto rápido, batente de profundidade e cabo
de 4 metros

BH 24IE

motor de 800W
de capacidade de furação em betão
yEmbraiagem de segurança para maior proteção
yVelocidade variavel para maior controlo
yParagem de percussão para furar em madeira ou metal
yReversibilidade
yPunho revestido a borracha para maior conforto de utilização
yFornecido com punho lateral, batente de profundidade e cabo de 4 metros

Especificações
Especificações

KH_24_IXE
Potência de saída (W)

360

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 1500

Potência de entrada (W)

800

Energia de impacto (EPTA) (J)

2.4

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 1500

Acção de percussão (ipm)

0 - 4500

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]

30/ 13/ 24

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]

30/ 13/ 24

Acção de percussão (ipm)

0 - 4500

FIXTEC

Sim

Energia de impacto (EPTA) (J)

2.4

Peso (kg)

2.8

Encabadouro

SDS-Plus

Encabadouro

SDS-Plus

Peso (kg)

2.8

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935451553

Referência

4935451558

Código EAN

4002395144556

Código EAN

4002395145201

MARTELO COMBI SDS-PLUS

BH 24IE

KH 24IE

MARTELO COMBI SDS-PLUS

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

yPotente

y24mm

y26mm

motor de 800W
de capacidade de furação em betão
yParagem de rotação para efetuar operações ligeiras de cinzelagem
yEmbraiagem de segurança para maior proteção
yVelocidade variavel para maior controlo
yParagem de percussão para furar em madeira ou metal
yReversibilidade
yPunho revestido a borracha para maior conforto de utilização

Especificações
KH 24IE

KH 26E

motor de 800W
de capacidade de perfuração em betão
yParagem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
yEmbraiagem de segurança
yElectrónica com velocidade variavel
yParagem de percussão para poder furar madeira ou metal
yReversivel
yPunho revestido a borracha para um uso mais confortável
yFornecido com punho lateral, batente de profundidade e cabo de 4m

Especificações

Potência de saída (W)

360

KH 26E

KH 26XE

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 1500

Potência de entrada (W)

800

800

Energia de impacto (EPTA) (J)

2.4

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 1500

0 - 1500

Acção de percussão (ipm)

0 - 4500

Energia de impacto (EPTA) (J)

2.5

2.5

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]

30/ 13/ 24

Acção de percussão (ipm)

0 - 4500

0 - 4500

FIXTEC

Não

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]

30/13/26

30/13/26

Peso (kg)

2.8

FIXTEC

Não

Sim

Encabadouro

SDS-Plus

Peso (kg)

2.6

2.8

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Kitbox

Referência

4935451555

Referência

4935428180

4935428910

Código EAN

4002395144570

Código EAN

4002395194360

4002395194681

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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MARTELO COMBI SDS-PLUS

KH 28 Super XE

MARTELO COMBI SDS-PLUS

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

yPotente

y28mm

y30mm

motor de 1010W
de capacidade de perfuração em betão
yParagem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
yModo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
yFIXTEC - mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido
yEmbraiagem de segurança
yElectrónica com velocidade variavel
yParagem de percussão para poder furar madeira ou metal
yPunho revestido a borracha para um uso mais confortável
ySistema electrónico de proteção contra sobrecargas
yLimitação da velocidade em vazio
yFornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m

PN 3500X

motor de 750W
de capacidade de perfuração em betão
yParagem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
yModo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
yFIXTEC - mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido
yAVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
yEmbraiagem de segurança
yParagem de percussão para poder furar madeira ou metal
yFornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m

Especificações

Especificações
KH 28 Super XE

PN 3500X

PN 3500

Potência de entrada (W)

750

750

Potência de entrada (W)

1010

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 970

0 - 970

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 1500

Energia de impacto (EPTA) (J)

3.4

3.4

Energia de impacto (EPTA) (J)

2.8

Acção de percussão (ipm)

0 - 4200

0 - 4200

Acção de percussão (ipm)

0 - 5000

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]

40/16/30

40/16/30

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]

30/13/28

FIXTEC

Sim

Não

Peso (kg)

2.8

Peso (kg)

3.6

3.4

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Kitbox

Referência

4935428190

Referência

4935412210

4935412152

Código EAN

4002395194377

Código EAN

4002395198337

4002395198306

MARTELO COMBI SDS-PLUS

BH 26LXE

MARTELO COMBI SDS-MAX

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

yPotente

y26mm

yEnergia

motor de 750W
de capacidade de perfuração em betão
yParagem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
yModo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
yFIXTEC - mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido
yAVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
yEmbraiagem de segurança
yParagem de percussão para poder furar madeira ou metal
yFornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m

Especificações

KH 5 G

motor de 1100W
de Impacto de 7,5J para uma alta rentabilidade
y40mm de capacidade de perfuração em betão
yParagem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
yEmbraiagem de segurança
yArranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
yFornecido com punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 4m, mala de transporte

Especificações

BH 26LXE

BH 26LE

Potência de entrada (W)

750

750

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 1400

0 - 1400

Potência de entrada (W)

1100

Energia de impacto (EPTA) (J)

2.7

2.7

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 450

Acção de percussão (ipm)

0 - 4500

0 - 4500

Energia de impacto (EPTA) (J)

7.5

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]

30/13/26

30/13/26

Acção de percussão (ipm)

0 - 3000

FIXTEC

Sim

Não

Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora (mm)

40/105/65

Peso (kg)

3.1

2.9

Peso (kg)

6.4

Fornecido em:

Kitbox

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935412000

4935412042

Referência

4935418160

Código EAN

4002395197187

4002395197903

Código EAN

4002395133062

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

KH 5 G

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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MARTELO COMBI SDS-MAX

KH 5 E

MARTELO CINZELADOR SDS-MAX

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

yA

y40mm

yMartelo

motor de 1200W
de capacidade de perfuração em betão
yParagem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
yModo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
yAVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
yEmbraiagem de segurança
yArranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
yLuz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
yLed indicador da presença de corrente eléctrica
yFornecido com punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 6m, mala de transporte

melhor relação peso/potência
cinzelador SDS-Max
yMulti posição do cinzel que possibilita a colocação em 12 posições diferentes para optimizar o ângulo de
trabalho
yEngrenagens e mecanismo de percussão em liga de magnésio para maior durabilidade em ambiente do
obra e total alinhamento dos componentes mecânicos, garantindo melhor refrigeração
yBaixa vibração que possibilita maior conforto para o utilizador
yPunho revestido a borracha para um uso mais confortável
yFornecido com punho lateral e cabo de 4m

Especificações

Especificações

KH 5 E
Potência de entrada (W)

1200

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 300

Potência de entrada (W)

1100

Energia de impacto (EPTA)(J)

8.5

Energia de impacto (EPTA)(J)

7.5

Acção de percussão (ipm)

0 - 2840

Acção de percussão (ipm)

0 - 3000

Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora (mm)

40/90/65

Vibração em cinzelagem (m/s²)

16.7

Peso (kg)

6.6

Peso (kg)

5.9

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935412326

Referência

4935443170

Código EAN

4002395198603

Código EAN

4002395135462

MARTELO CINZELADOR SDS-PLUS

MH 5 G

MH 5G

PM 3

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

motor de 720W
de Impacto de 3,6J para uma alta rentabilidade
yVariolock (35 posições) para poder seleccionar o ângulo mais apropriado de colocação do cinzel
yAcesso direto às escovas
ySistema de fixação de interruptor
yAVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
yPunho revestido a borracha para um uso mais confortável
yFornecido com punho lateral e cabo de 4m

yPotente

yEnergia

yEnergia

Especificações

Especificações

motor de 1200W
de Impacto de 8,5J para uma alta rentabilidade
yModo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
yAVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
yArranque suave, para um início preciso da cinzelagem
yLuz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
yLed indicador da presença de corrente eléctrica
yFornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte

PM 3

MH 5 E

Potência de entrada (W)

720

Potência de entrada (W)

1200

Energia de impacto (EPTA)(J)

3.6

Energia de impacto (EPTA)(J)

8.5

Acção de percussão (ipm)

0 - 3650

Acção de percussão (ipm)

0 - 2840

Peso (kg)

3.7

Peso (kg)

6.2

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935412541

Referência

4935412361

Código EAN

4002395199044

Código EAN

4002395198795

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

MH 5 E

68 GAMA DE MARTELOS

GAMA DE MARTELOS 69

MARTELO COMBI SDS-MAX

PN 11 E

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

motor de 1700W
de Impacto de 20J para uma alta rentabilidade
y50mm de capacidade de perfuração em betão
yElectrónica com velocidade variavel
yLimitação da velocidade em vazio
yAVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
yEmbraiagem de segurança
yArranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
yLuz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
yEscovas de carbono de corta-corrente
yPunho revestido a borracha para um uso mais confortável
yFornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte

yPotente

yEnergia

y10.5J

Especificações

Especificações

motor de 1500W
de energia de impacto para aplicações mais exigentes
yModo de martelo suave para aplicações que requerem menor energia em materiais sensíveis
yAVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
yInício suave para um início de cinzelagem precisa
yLuzes de serviço avisam antecipadamente em caso de escovas gastas
yLed indicador da presença de corrente eléctrica

PN 11 E

MH 7E

Potência de entrada (W)

1700

Potência de entrada (W)

1500

Energia de impacto (EPTA)(J)

20

Acção de percussão (ipm)

0 - 2700

Acção de percussão (ipm)

975 - 1950

Energia de impacto (EPTA) (J)

10.5

Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora (mm)

50/150/80

Vibração em cinzelagem (m/s²)

11.1

Peso (kg)

11.8

Peso (kg)

7.3

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935412440

Referência

4935459422

Código EAN

4002395198931

Código EAN

4058546010836

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX

PM 10 E

Caracteristicas
yPotente

motor de 1600W
de Impacto de 20J para uma alta rentabilidade
yElectrónica com velocidade variavel
yLimitação da velocidade em vazio
yAVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
yArranque suave, para um início preciso da cinzelagem
yLuz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
yEscovas de carbono de corta-corrente
yPunho revestido a borracha para um uso mais confortável
yFornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte
yEnergia

Especificações
PM 10 E
Potência de entrada (W)

1600

Energia de impacto (EPTA)(J)

20

Acção de percussão (ipm)

975 - 1950

Peso (kg)

11.0

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935412418

Código EAN

4002395198832
Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

MH 7 E

GAMA DE
BERBEQUINS
A AEG POWERTOOLS oferece a potência para
perfurar mais fundo com a sua potente
gama de BERBEQUINS COM PERCUSSÃO.
Buchas metálicas, motores de elevado torque e
mecanismos reversíveis sincronizados, garantem ao
utilizador profissional máquinas concebidas para
trabalhar nas mais duras condições

GAMA DE BERBEQUINS

ALTA RENTABILIDADE ONDE
É MAIS NECESSÁRIA
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BERBEQUIM DE PERCUSSÃO DE 1 VELOCIDADE

SBE 705 RE

BERBEQUIM ROTATIVO

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

motor de 705W
com regulação de velocidade e dispositivo de travamento
yElevada velocidade de furação a 2800rpm
yDesenho IMB para mais durabilidade
yBucha de aperto rápido de 13mm metálica
yPunho revestido a borracha micro texturada para maior conforto

yMotor

yInterruptor

yManipulo

Especificações

Especificações

BE 750R

potente e compacto de 750W
de controlo de velocidade
yElevada velocidade de furação a 3000rpm
yDesenho IMB para mais durabilidade
yBucha industrial de 2 aneis de 13mm
yPunho revestido a borracha micro texturada para maior conforto

SBE 705 RE

BE 750R

Potência de entrada (W)

705

Potência de entrada (W)

750

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 2800

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 3000

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)

30/13/20/15

Máx. Cap. madeira / metal (mm)

30/13

Máx. torque (Nm)

25

Capacidade da bucha (mm)

1.5 - 13

Capacidade da bucha (mm)

13

Máx. torque (Nm)

27

Peso (kg)

1.9

Peso (kg)

1.9

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Referência

4935442830

Referência

4935449160

Código EAN

4002395247851

Código EAN

4002395245116

BERBEQUIM DE PERCUSSÃO DE 1 VELOCIDADE
Caracteristicas
yMotor

potente e compacto de 750W
de controlo de velocidade
yElevada velocidade de furação a 3000rpm
yDesenho IMB para mais durabilidade
yBucha industrial de 2 aneis de 13mm
yPunho revestido a borracha micro texturada para maior conforto
yManipulo

Especificações

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

SBE 750 RE

SBE 750 RZ

Potência de entrada (W)

750

750

Máx. capacidade de furação em betão (mm)

16

16

Máx. capacidade de furação em pedra (mm)

20

20

Máx. torque (Nm)

27

27

Capacidade da bucha (mm)

1.5 - 13

1.5 - 13

Peso (kg)

1.9

1.9

Fornecido em:

Kitbox

Bolsa de transporte

Referência

4935442850

4935442840

Código EAN

4002395247875

4002395247868

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

SBE 750 RE
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BERBEQUIM DE PERCUSSÃO DE ELEVADO TORQUE

SB2E 750 RX ST

BERBEQUIM DE PERCUSSÃO

Caracteristicas

Caracteristicas

yBerbequim

de percussão de elevado torque, potente e compacto de 750W
Nm de Torque
yTecnologia IMB – Bloco Metálico Integrado para a máxima durabilidade e estabilidade
yCaixa de engrenagens sincronizadas de 2 velocidades
yManipulo de controlo de velocidade e reversivel
yFácil acesso as escovas de carbono através da remoção da borracha Softgrip
yParagem de percussão para poder furar madeira ou metal
yBucha de aperto rápido de 13mm metálica
yFornecido com punho lateral, batente de profundidade e cabo de 4m

yBerbequim

y62

yComprimento

Especificações

Especificações

SB2E 850 R

de percussão de 850W e 2 velocidades
total de 235mm
yInterruptor de grandes dimensões com regulador de velocidade que lhe permite ser usado em colunas
yCaixa de engrenagens em metal para maior durabilidade
yBucha de aperto rápido de 13mm metálica
yPunho com design ergonómico e revestido a borracha

SB2E 750 RX ST

SB2E 750 R ST

SB2E 850 R

SB2E 850 RZ

Potência de entrada (W)

750

750

Potência de entrada (W)

850

850

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 1200/0 - 3400

0 - 1200/0 - 3400

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 1000/0 - 3000

0 - 1000/0 - 3000

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)

40/13/22/20

40/13/22/20

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)

40/13/22/20

40/13/22/20

Máx. torque (Nm)

62

62

Máx. torque (Nm)

56

56

Capacidade da bucha (mm)

13

13

Capacidade da bucha (mm)

13

13

Peso (kg)

2.5

2.5

Peso (kg)

2.7

2.7

Fornecido em:

Kitbox

Kitbox

Fornecido em:

Kitbox

Kitbox

Referência

4935412853

4935412839

Referência

4935447360

4935447370

Código EAN

4002395192779

4002395192700

Código EAN

4002395294152

4002395294169

BERBEQUIM DE PERCUSSÃO COM MOTOR VERTICAL

Ergomax

Caracteristicas
yBerbequim

de percussão compacto de 750W
ergonómico superior
yPunho principal desmontável
yTecnologia IMB – Bloco Metálico Integrado para a máxima durabilidade e estabilidade
yVelocidade variavel e reversibilidade
ySistema FIXTEC patenteado – para a troca rápida e fácil de acessórios
yCaixa de engrenagens de 2 velocidades planetárias sincronizadas
yInserção directa de pontas de aparafusar para um peso reduzido e uma melhor visibilidade
yParagem de percussão para poder furar madeira ou metal
yBucha de aperto rápido de 13mm metálica
yFornecido com punho lateral, batente de profundidade e cabo de 4m
yDesenho

Especificações
Ergomax
Potência de entrada (W)

750

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 1200/0 - 3400

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)

40/13/22/20

Máx. torque (Nm)

58

Capacidade da bucha (mm)

13

Peso (kg)

2.6

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935412396

Código EAN

4002395198870
Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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BERBEQUIM DE PERCUSSÃO

SB2E 1100 RV

APARAFUSADORA PARA PLACA DE GESSO

Caracteristicas

Caracteristicas

yBerbequim

de percussão de 1100W e 2 velocidades
AVS anti-vibração para um uso mais confortavel
yCaixa de engrenagens em metal para maior durabilidade
yBucha de aperto rápido de 13mm metálica
yPunho com design ergonómico e revestido a borracha

yPotente

ySistema

yAparafusadora

Especificações

Especificações

S 4000 E

motor de 720W
compacta com controlo de profundidade para parafusos autoroscantes
yCorpo e caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
yAdaptador frontal de fácil ajuste,
yReversivel
yDesign ergonómico e punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
yEncabadouro hex. de 1/4˝
yClip de fixação ao cinto - fácil de transportar
yFornecido com batente de profundidade, adatador, ponta PH2, cabo de 4m

SB2E 1100 RV

SB2E 1100 RVZ

Potência de entrada (W)

1100

1100

Potência de entrada (W)

720

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 1000/0 - 3200

0 - 1000/0 - 3200

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 4000

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)

40/13/24/22

40/13/24/22

Parafusos para placas gesso (mm)

5

Máx. torque (Nm)

60

60

Máx. torque (Nm)

10

Capacidade da bucha (mm)

13

13

Encabadouro

1

Peso (kg)

2.9

2.9

Peso (kg)

1.4

Fornecido em:

Kitbox

Kitbox

Fornecido em:

−

Referência

4935447375

4935447385

Referência

4935413215

Código EAN

4002395294176

4002395294183

Código EAN

4002395197637

MAQUINA PARA ABRIR ROÇOS

S 4000 E

MFE 1500

APARAFUSADORA

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

yPotente

yEletrónico

yAparafusadora

motor de 1500W
com proteção témica contra sobrecargas. Arranque suave
yProfundidade de corte ajustavel para maior precisão
yLargura de corte variável para maior versatilidade
yAdaptador de baioneta para extração de pó
yTravamento do veio
yFornecido com cinzel especial, punho frontal, adaptador a extrator, chaves e cabo de 4m

/4˝ Hex

S 2500 E

motor de 720W
com controlo de profundidade de elevado torque para parafusos auto-perfurantes
yCorpo e caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
yAdaptador frontal de fácil ajuste,
yReversivel
yDesign ergonómico e punho revestido a borracha para um uso mais confortável
yEncabadouro hex. de 1/4˝
yClip de fixação ao cinto - fácil de transportar
yFornecido com 2 batentes de produndidade, ponta PH2, clip de fixação ao cinto, chaves 3/8˝ & 5/ 16˝, cabo
de 4m

Especificações
S 2500 E

Especificações

Potência de entrada (W)

720

MFE 1500

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 2500

Potência de entrada (W)

1500

Parafusos autoperfurantes (mm)

6

Diâmetro do disco (mm)

125

Parafusos em madeira até (mm)

6

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 9500

Máx. torque (Nm)

14

Largura de corte (mm)

8-26

Encabadouro

1

Peso (kg)

4.1

Peso (kg)

1.5

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

−

Referência

4935413605

Referência

4935413225

Código EAN

4002395192809

Código EAN

4002395197651

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

/4˝ Hex

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

POTÊNCIA PARA CORTAR
A AEG POWERTOOLS oferece uma extensa gama
de rebarbadoras com várias potências, para os mais
diversos trabalhos profissionais.
Estas ferramentas de alto rendimento são equipadas
com as mais avançadas funcionalidades para
assegurar uma utilização fácil e confortável nos
ambientes mais duros.

GAMA DE MÁQUINAS PARA METAL

GAMA DE
MÁQUINAS PARA
TRABALHAR O
METAL

29
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WS 8-115 S

REBARBADORA DE ACABAMENTOS

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

motor de 800W
- interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
yCaixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
ySaída do ar de arrefecimento direcionada
yCaixa de engrenagens roda em intervalos de 90°; para maior versatilidade
yCaixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e incrementar a capacidade de corte
yEntradas de ar protegidas
yBotão de travamento do veio
yFornecida com punho adicional, flange, flange de aperto e chave

yPotente

yLLO

yLLO

Especificações

Especificações

WS 10-115 S

motor de 1000W
- interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
yEngrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
yCaixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais
confinadas
yRanhuras de ventilação otimizada evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente
pelas luvas do utilizador
yCompacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortavel
yLeve para um melhor manuseamento
yPunho lateral AVS para maior conforto e segurança
yResguardo resistente e ajustavel sem chave.
yBotão de travamento do veio
yFornecida com punho adicional, resguardo ajustavel sem chave, flange, flange de aperto e chave

WS 10-115 S

WS 8-115S
Potência de entrada (W)

800

Potência de entrada (W)

1000

Velocidade em vazio (rpm)

12.000

Velocidade em vazio (rpm)

11.500

Máx, capacidade de corte (mm)

35

Máx, capacidade de corte (mm)

35

Diâmetro do disco (mm)

115

Diâmetro do disco (mm)

115

Tamanho do eixo

M14

Tamanho do eixo

M14

Peso (kg)

1.9

Peso (kg)

2,3

Fornecido em:

−

Fornecido em:

-

Referência

4935451293

Referência

4935451300

Código EAN

4002395150519

Código EAN

4002395150588

REBARBADORA DE ACABAMENTOS

WS 8-125 S

REBARBADORA DE ACABAMENTOS

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

motor de 800W
- interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
yCaixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
ySaída do ar de arrefecimento direcionada
yCaixa de engrenagens roda em intervalos de 90°; para maior versatilidade
yCaixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e incrementar a capacidade de corte
yEntradas de ar protegidas
yBotão de travamento do veio
yFornecida com punho adicional, flange, flange de aperto e chave

yPotente

yLLO

yLLO

Especificações

Especificações

WS 10-125 S

motor de 1000W
- interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
yEngrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
yCaixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais
confinadas
yRanhuras de ventilação otimizada evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente
pelas luvas do utilizador
yCompacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortavel
yLeve para um melhor manuseamento
yPunho lateral AVS para maior conforto e segurança
yResguardo resistente e ajustavel sem chave.
yBotão de travamento do veio
yFornecida com punho adicional AVS, resguardo ajustavel sem chave, flange, flange de aperto e chave

WS 8-125SK

WS 8-125S

WS 10-125 S

WS 10-125 SK

Potência de entrada (W)

800

800

Potência de entrada (W)

1000

1000

Velocidade em vazio (rpm)

12.000

12.000

Velocidade em vazio (rpm)

11.500

11.500

Máx, capacidade de corte (mm)

40

40

Máx, capacidade de corte (mm)

40

40

Diâmetro do disco (mm)

125

125

Diâmetro do disco (mm)

125

125

Tamanho do eixo

M14

M14

Tamanho do eixo

M14

M14

Peso (kg)

1,9

1,9

Peso (kg)

2,3

2.3

Fornecido em:

Kitbox

−

Fornecido em:

−

Kitbox

Referência

4935451298

4935451296

Referência

4935451302

4935451303

Código EAN

4002395150564

4002395150540

Código EAN

4002395151202

4002395151219

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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WS 12-125 S

Caracteristicas
yPotente

motor de 1200W
- interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
yEngrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
yCaixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais
confinadas
yRanhuras de ventilação otimizadas evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente
pelas luvas do utilizador
yCompacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortavel
yLeve para um melhor manuseamento
yPunho lateral AVS para maior conforto e segurança
yResguardo resistente e ajustavel sem chave.
yBotão de travamento do veio
yFornecida com punho adicional AVS, resguardo ajustavel sem chave, flange, flange de aperto e chave
yLLO

Especificações
WS 12-125 SK

WS 12-125 S

Potência de entrada (W)

1200

1200

Velocidade em vazio (rpm)

11.500

11.500

Máx, capacidade de corte (mm)

40

40

Diâmetro do disco (mm)

125

125

Tamanho do eixo

M14

M14

Peso (kg)

2,4

2,4

Fornecido em:

Kitbox

−

Referência

4935451307

4935451306

Código EAN

4002395151257

4002395151240

REBARBADORA DE ACABAMENTOS

WS 13-125 SXE

Caracteristicas
yPotente

motor de 1300W
- interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
yElectrónico de velocidade variavel, indicado especialmente para operações de acabamento
yVelocidade constante para maior rentabilidade no trabalho em baixa velocidade
yEngrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
yCaixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais
confinadas
yRanhuras de ventilação otimizadas evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente
pelas luvas do utilizador
yCompacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortavel
yLeve para um melhor manuseamento
yPunho lateral AVS para maior conforto e segurança
yResguardo resistente e ajustavel sem chave.
yBotão de travamento do veio
yFornecida com punho adicional AVS, resguardo ajustavel sem chave, flange, flange de aperto e chave
yLLO

Especificações
WS13-125 SXE

WS13-125 SXEK

Potência de entrada (W)

1300

1300

Velocidade em vazio (rpm)

2.800 - 11.500

2.800 - 11.500

Máx, capacidade de corte (mm)

40

40

Diâmetro do disco (mm)

125

125

Tamanho do eixo

M14

M14

Peso (kg)

2,4

2,4

Fornecido em:

−

Kitbox

Referência

4935451309

4935451310

Código EAN

4002395151271

4002395151288
Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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WS 15-125 SX

REBARBADORA

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

motor de 1520W
- Electrónico de velocidade constante, arranque suave, proteção contra sobrecargas e
limitação da velocidade em vazio
yFixtec - Porca de aperto de design patenteado para uma fácil mudança do disco
yEscovas de corta-corrente de fácil substituição
yCaixa de engrenagens plana para maior visibilidade da peça a trabalhar
yRevestimento Epoxy no motor para aumentar a durabilidade
yResguardo ajustavel sem chaves
yBotão de travamento do veio com mecanismo de segurança
yInterruptor de grandes dimensões

yPotente

yDIGITRONIC

yPunho

Especificações

Especificações

WS 24-180 V

motor de 2400W
lateral AVS - anti-vibrações
yRevestimento a resina Epoxy no induzido e indutora – protege contra as poeiras abrasivas, aumentando a
vida útil da máquina
yRolamentos protegidos de elevada qualidade
yResguardo ajustável sem chave
yInterruptor de grandes dimensões com arranque suave
yArranque suave
yFornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m

WS 15-125 SX

WS 24-180 V

Potência de entrada (W)

1520

Potência de entrada (W)

2400

Velocidade em vazio (rpm)

11.000

Velocidade em vazio (rpm)

8,500

Máx, capacidade de corte (mm)

35

Máx, capacidade de corte (mm)

44

Diâmetro do disco (mm)

125

Diâmetro do disco (mm)

180

Tamanho do eixo

M14

Tamanho do eixo

M14

Peso (kg)

2.5

Peso (kg)

5.3

Fornecido em:

−

Fornecido em:

−

Referência

4935455100

Referência

4935446490

Código EAN

4002395247264

Código EAN

4002395136285

REBARBADORA

WS 22-180

REBARBADORA

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

motor de 2200W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das
poeiras abrasivas e aumnta a durabilidade
yDesign extremamente compacto com um comprimento total de 485mm e 5,1Kg para uma uttilização mais
confortavel
yInterruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
yArranque suave
yResguardo resistente e de ajuste fácil
yAcesso direto às escovas
yFornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m

yPotente

Especificações

Especificações

WS 22-230

motor de 2200W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das
poeiras abrasivas e aumnta a durabilidade
yDesign extremamente compacto com um comprimento total de 485mm e 5,1Kg para uma uttilização mais
confortavel
yInterruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
yArranque suave
yResguardo resistente e de ajuste fácil
yAcesso direto às escovas
yFornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m

WS 22-180 E

WS 22-180 DMS

Potência de entrada (W)

2200

2200

Potência de entrada (W)

2200

2200

Velocidade em vazio (rpm)

8,500

8,500

Velocidade em vazio (rpm)

6,600

6,600

Máx, capacidade de corte (mm)

45

45

Máx, capacidade de corte (mm)

68

68

Diâmetro do disco (mm)

180

180

Diâmetro do disco (mm)

230

230

Tamanho do eixo

M14

M14

Tamanho do eixo

M14

M14

Interruptor segurança

Não

Sim

Interruptor segurança

Não

Sim

Peso (kg)

5.1

5.1

Peso (kg)

5.2

5.2

Fornecido em:

−

−

Fornecido em:

−

−

Referência

4935431690

4935431700

Referência

4935431720

4935431730

Código EAN

4002395194858

4002395194865

Código EAN

4002395194889

4002395194902

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

WS 22-230 E

WS 22-230 DMS

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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WS 24-230 V

Caracteristicas

PORCA FIXTEC
5
sec

7
sec

9
sec

11
sec

12
sec

yPotente

motor de 2400W
lateral AVS - anti-vibrações
yRevestimento a resina Epoxy no induzido e indutora – protege contra as poeiras abrasivas, aumentando a
vida útil da máquina
yRolamentos protegidos de elevada qualidade
yResguardo ajustável sem chave
yInterruptor de grandes dimensões com arranque suave
yArranque suave
yFornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m
yPunho

Especificações
WS 24-230 V
Potência de entrada (W)

2400

Velocidade em vazio (rpm)

6,600

Máx, capacidade de corte (mm)

68

Diâmetro do disco (mm)

230

Tamanho do eixo

M14

Peso (kg)

5.4

Fornecido em:

−

Referência

4935446500

Código EAN

4002395136292

REBARBADORA

WS 24-230 GEV

RETIFICADORA

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

yElevada

motor de 2400W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das
poeiras abrasivas e aumnta a durabilidade
yDesign extremamente compacto com um comprimento total de 515mm e 5,6Kg para uma uttilização mais
confortavel
yInterruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
yArranque suave
yResguardo resistente e de ajuste fácil
yPunhos lateral e posterior AVS - anti-vibrações
yPunho posterior rotativo com 7 posições e revestido a borracha para um uso mais confortavel
yAcesso direto às escovas
yCabo de 4m revestido a borracha
yFornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m

Especificações
WS 24-230 GEV

WS 24-230 GV DMS

GS 500 E

velocidade, manuseamento com apenas uma mão
com velocidade variavel
yEscovas de carbono de corta-corrente
yCaixa de engrenagens metálica de alta rotação
yPesa apenas 1,3Kg
yInterruptor ergonómico
yFornecida com chave de aperto, pinça de 6mm e cabo de 4m
yElectrónica

Especificações

Potência de entrada (W)

2400

2400

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 6,600

0 - 6,600

Potência de entrada (W)

500

Máx, capacidade de corte (mm)

68

68

Velocidade em vazio (rpm)

10,000 - 29,000

Diâmetro do disco (mm)

230

230

Capacidade da pinça (mm)

6

Tamanho do eixo

M14

M14

Máx. diâmetro de disco (mm)

40

Interruptor segurança

Não

Sim

Máx. capacidade com ponta de esmerilar (mm)

20

Peso (kg)

5.6

5.6

Peso (kg)

1.3

Fornecido em:

Kitbox

−

Fornecido em:

−

Referência

4935431765

4935431775

Referência

4935412985

Código EAN

4002395194964

4002395194971

Código EAN

4002395192939

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

GS 500 E

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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GSL 600 E

LIXADORA ANGULAR

Caracteristicas

Caracteristicas

yElectrónica

yLixadora

yEixo

yVelocidade

com velocidade variavel
de grandes dimensões para fácil acesso a todos os locais
yRolamento de pista dupla para um trabalhar mais suave
yEscovas de carbono de corta-corrente
yCaixa de engrenagens metálica de alta rotação
yPesa apenas 1,9Kg
yInterruptor ergonómico
yFornecida com chave de aperto, pinça de 6mm e cabo de 4m

SE 12-180

electrónica 1200W
variavel para usar em vários tipos de materiais e acabamentos
yMotor de elevado torque, ótima gama de velocidades, especialmente para acabamentos de qualidade
yEscovas de carbono de corta-corrente
yAcesso direto às escovas
yTravamento do veio
yInterruptor de grandes dimensões
yFornecida com punho adicional e protetor, flanges de aperto e flange de lixar, cabo de 4m

Especificações

Especificações

GSL 600 E
Potência de entrada (W)

600

Velocidade em vazio (rpm)

10,000 - 29,000

Potência de entrada (W)

1200

Capacidade da pinça (mm)

6

Velocidade em vazio (rpm)

1,800 - 4,800

Máx. diâmetro de disco (mm)

40

Diâmetro do disco (mm)

180

Máx. capacidade com ponta de esmerilar (mm)

20

Tamanho do eixo

M14

Peso (kg)

1.9

Peso (kg)

2.5

Fornecido em:

−

Fornecido em:

−

Referência

4935412965

Referência

4935412279

Código EAN

4002395192946

Código EAN

4002395198481

SE 12-180

POLIDORA

PE 150

SERRA DE CORTE PARA METAL

Caracteristicas

Caracteristicas

yPolidora

de 1200W
variavel para usar em vários tipos de materiais e acabamentos
yEngrenagem especial, para um torque elevado e velocidade ideal de polimento
yEscovas de carbono de corta-corrente
yAcesso direto às escovas
yTravamento do veio
yInterruptor de grandes dimensões
yFornecida com punho adicional, revestimento da cabeça, flange de polir e cabo de 4m

yPotente

yVelocidade

yCortes

Especificações

Especificações

SMT 355

motor de 2300W
em esquadria até 45° à esq e dir com dispositivo de fixação rápida
yTravamento do veio para facilitar a mudança do acessório
yDefletor de faíscas para proteção do utilizador
yProteção extra para uma segurança acrescida
yLocal na própria máquina para guardar as chaves de aperto
yBase construida com borracha para garantir maior estabilidade
yEscovas substituíveis
yFornecida com disco abrasivo de 355mm, chave e cabo de 4m

PE 150

SMT 355

Potência de entrada (W)

1200

Potência de entrada (W)

2300

Velocidade em vazio (rpm)

900 - 2,500

Velocidade em vazio (rpm)

3800

Diâmetro do disco (mm)

150

Diâmetro da roda (mm)

355

Tamanho do eixo

M14

Diâmetro do veio (mm)

25.4

Peso (kg)

2.1

Peso (kg)

16.5

Fornecido em:

−

Fornecido em:

−

Referência

4935412266

Referência

4935411770

Código EAN

4002395198443

Código EAN

4002395129638

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

90º max 120x110mm

90º max 115mm

90º max 115mm

90º max 125mm

45º max 120x95mm

45º max 95mm

45º max 115mm

45º max 95mm

POTÊNCIA PARA
TRABALHAR A MADEIRA
A AEG POWERTOOLS possui uma extensa
e completa gama de ferramentas para os mais
variados trabalhos em madeira.
Todas estas ferramentas oferecem uma fácil
utilização, uma fiabilidade e duração absolutas e
um conjunto de funcionalidades meticulosamente
selecionadas para assegurar os melhores e mais
eficientes resultados profissionais.

GAMA DE MÁQUINAS PARA MADEIRA

GAMA DE
MÁQUINAS
PARA MADEIRA
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KS 66-2

SERRA DE RECORTES

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

ySerra

yCapacidade

ySistema

motor de 1600W
de ângulo em bisel de 0-56° com ponto fixo a 45°
yResguardo e base fresados para maior durabilidade e estabilidade
yManipulos de grandes dimensões para uma operação mais fácil
yPunhos frontal e posterior revestidos a borracha micro-texturada
yCabo de 4m
ySaida de poeiras DEK 26 para ligação a extratores de poeiras

STEP 100 X

de recortes de punho superior com motor de 700W
FIXTEC patenteado de fixação da lâmina sem chave
yVelocidade variável com 6 posições pré-determinadas para maior controlo da velocidade
yExcelente ergonomia. Punho revestido a borracha micro-texturada
yPorta de extração de poeiras
yFunção de sopro impede que serradura se acumule na linha de corte
yAjuste sem chave do ângulo de corte em bisel até 45°
yFornecido com cabo de 4m, tampa frontal para recolha de poeiras, dispositivos anti-estilhaços e proteção
da base

Especificações

Especificações

STEP 100 X
KS 66-2

Potência de entrada (W)

700

Potência de entrada (W)

1600

Velocidade em vazio (gpm)

1000 - 3200

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 5800

Capacidade de corte (°)

45°

Capacidade de corte (°)

0- 56

Curso da lâmina (mm)

20

Diâmetro do disco / interior (mm)

190/30

Selector de acção pendular

4

Máx. Cap.de corte 45°/90° (mm)

47/64

Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)

100/10/20

Peso (kg)

4.8

Peso (kg)

2.3

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935446675

Referência

4935451000

Código EAN

4002395136339

Código EAN

4002395136513

SERRA CIRCULAR COM 55MM DE PROFUNDIDADE DE CORTE

KS 55-2

SERRA DE RECORTES

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

ySerra

yCapacidade

yVelocidade

motor de 1200W
de ângulo em bisel de 0-50° com ponto fixo a 45°
yResguardo e base em liga de magnésio para maior durabilidade e estabilidade
yManipulos de grandes dimensões para uma operação mais fácil
yPunhos frontal e posterior revestidos a borracha micro-texturada
yCabo de 4m
ySaida de poeiras DEK 26 para ligação a extratores de poeiras

STEP 100

de recortes de punho superior com motor de 700W
variável com 6 posições pré-determinadas para maior controlo da velocidade
yExcelente ergonomia. Punho revestido a borracha micro-texturada
yPorta de extração de poeiras
yFunção de sopro impede que serradura se acumule na linha de corte
yFornecido com cabo de 4m, tampa frontal para recolha de poeiras, dispositivos anti-estilhaços e proteção
da base

Especificações

Especificações

STEP 100
KS 55-2

Potência de entrada (W)

700

Potência de entrada (W)

1200

Velocidade em vazio (gpm)

1000 - 3200

Velocidade em vazio (rpm)

0 - 6,100

Capacidade de corte (°)

45°

Capacidade de corte (°)

0 - 50

Curso da lâmina (mm)

20

Diâmetro do disco / interior (mm)

165/20

Selector de acção pendular

4

Máx. Cap.de corte 45°/90° (mm)

41/54

Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)

100/10/20

Peso (kg)

3.3

Peso (kg)

2.2

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Fornecido em:

−

Referência

4935446665

Referência

4935451001

Código EAN

4002395136322

Código EAN

4002395136520

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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STEP 80

SERRA DE RECORTES COMPACTA

Caracteristicas

Caracteristicas

ySerra

yPotente

yVelocidade

ySistema

de recortes de punho superior com motor de 700W
variável com 6 posições pré-determinadas para maior controlo da velocidade
yExcelente ergonomia. Punho revestido a borracha micro-texturada
yPorta de extração de poeiras
yFunção de sopro impede que serradura se acumule na linha de corte
yFornecido com cabo de 4m, tampa frontal para recolha de poeiras, dispositivos anti-estilhaços e proteção
da base

ST 800 XE

motor de 705W
FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
yFunção pendular com 4 niveis
yElectrónica com velocidade variavel
yCorpo fino com revestimento a borracha
yConexão para aspiração de pó
yFunção de sopro para manter a linha de corte limpa
yBase pode ser movida para a trás de forma a poder cortar junto a paredes verticais e executar cortes em
bisel até 45°
yFornecida com adaptador para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m

Especificações

Especificações

ST 800 XE
STEP 80

Potência de entrada (W)

705

Potência de entrada (W)

700

Velocidade em vazio (gpm)

600 - 2700

Velocidade em vazio (gpm)

1000 - 3200

Capacidade de corte (°)

45°

Capacidade de corte (°)

45°

Curso da lâmina (mm)

26

Curso da lâmina (mm)

20

Selector de acção pendular

4

Selector de acção pendular

4

Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)

110/10/25

Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)

80/10/20

Peso (kg)

2.3

Peso (kg)

2.2

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935451002

Referência

4935412950

Código EAN

4002395136537

Código EAN

4002395192892

SERRA DE RECORTES COMPACTA

PST 500 X

SERRA DE RECORTES

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

motor de 450W
FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
yLED para maior visibilidade da linha de corte
yFunção pendular
yDesign compacto para usar em espaços confinados
yFunção de sopro para manter a linha de corte limpa
yFornecida com adaptador transparente para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo
4m

yPotente

ySistema

ySistema

Especificações

Especificações

STEP 1200 BX

motor de 600W
FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
yFunção pendular com 4 niveis
yElectrónica com velocidade variavel
yPunho superior ergonómico com revestimento a borracha integrado
yFunção de sopro para manter a linha de corte limpa
yBase pode ser movida para a trás de forma a poder cortar junto a paredes verticais e executar cortes em
bisel até 45°
yFornecida com adaptador para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m

PST 500 X

STEP 1200 BX

Potência de entrada (W)

450

Potência de entrada (W)

600

Velocidade em vazio (gpm)

3700

Velocidade em vazio (gpm)

500 - 3000

Capacidade de corte (°)

45°

Capacidade de corte (°)

45°

Curso da lâmina (mm)

15

Curso da lâmina (mm)

26

Selector de acção pendular

1

Selector de acção pendular

4

Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)

40/6/10

Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)

110/10/30

Peso (kg)

2.3

Peso (kg)

2.4

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935428260

Referência

4935412819

Código EAN

4002395194315

Código EAN

4002395192694

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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STEP 1200 XE

COMBO TUPIA

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

y2

ySistema

yArranque

motor de 730W
FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
yFunção pendular com 4 niveis
yInterruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
yArranque suave para maior precisão no inicio do corte
yDispositivo de velocidade constante que garante velocidade constante sob carga
yCorpo fino com revestimento a borracha
yConexão para aspiração de pó
yFunção de sopro para manter a linha de corte limpa
yExtração de poeiras ajustavel (frente ou atrás)
yBase pode ser movida para a trás de forma a poder cortar junto a paredes verticais e executar cortes em
bisel até 45°
yFornecida com adaptador para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m

MF 1400 KE

tupias em uma, para uma maior flexibilidade em toda a classe de aplicações
suave para maior precisão no inicio do corte
yDispositivo de velocidade constante que garante velocidade constante sob carga
yVelocidade variavel para usar em vários tipos de materiais e acabamentos
yPunhos de grandes dimensões revestidos a borracha para maior absorção de vibrações e maior controlo
yCorpo liso do motor com pés de borracha integrados para possibilitar o trabalho invertido. Fácil mudança
do acessório graças ao bloqueio do veio
yPinça de alta qualidade com design especial do veio
yLuz LED para iluminação da área de trabalho
yAjuste da profundidade de corte para maior comodidade de trabalho
yFornecida com pinças de 8/12mm, chaves, guia paralela, 5 guias de nivel, adaptador para extração, base
oval, base redonda, defletor de aparas e cabo de 4m

Especificações
STEP 1200 XE

Especificações

Potência de entrada (W)

730

Velocidade em vazio (gpm)

500 - 3000

Capacidade de corte (°)

45°

Potência de entrada (W)

1400

Curso da lâmina (mm)

26

Capacidade da pinça (mm)

8 / 12

Selector de acção pendular

4

Capacidade de inclinação (mm)

64

Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)

135/10/30

Velocidade em vazio (rpm)

10.000 - 23.000

Peso (kg)

2.4

Peso (kg)

5.7

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Referência

4935412878

Referência

4935411850

Código EAN

4002395192762

Código EAN

4002395193295

MF 1400 KE

PLAINA

PL 750

Caracteristicas
yPotente

motor de 750W
das aparas para a esquerda e direita
yA patilha posterior protege a base, a lâmina e a superfície de trabalho
yAjuste de profundidade em passos de 0,2 mm para um maior controlo e precisão
yEscala indicadora de profundidade
yFornecida com 2 lâminas, guia paralela, saco de recolha, chave e cabo
yExpulsão

Especificações
PL 750

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Potência de entrada (W)

750

Velocidade em vazio (rpm)

17,000

Máx, capacidade de corte (mm)

2

Largura de corte (mm)

82

Rebaixe de profundidade (mm)

12

Peso (kg)

2.9

Fornecido em:

−

Referência

4935419140

Código EAN

4002395130481

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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US 900 XE

LIXADORA 1/4 FOLHA + BASE DELTA

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

yLixadora

yFunção

yIdeal

motor de 900W
pendular com 19mm de curso para uma elevada velocidade de corte
yRegulação de velocidade de 0 a 3500 gpm, especialmente indicada para materiais sensíveis ao calor
ySistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
y24% mais ligeira que outras serras da mesma potência - maior controlo de utilização
yLâmina pode ser colocada com apenas 1 mão
yPunho revestido a borracha para um uso mais confortável
yFornecida com 2 lâminas e cabo de 4m

FDS 140

compacta com 260W
para trabalhar em espaços reduzidos
yBase adicional em Delta para lixar cantos ou persianas
yFixação rápida das lixas
yBase construida em liga de magnésio para garantir maior estabilidade e menor vibração
yExtração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
yPunho revestido a borracha para um uso mais confortável
yFornecida com lixas (grão 60, 80, 120), base, base delta, saco de recolha e cabo de 4m

Especificações
FDS 140

Especificações

Potência de entrada (W)

260

US 900 XE

Velocidade em vazio (rpm)

14.000

Potência de entrada (W)

900

Velocidade (opm)

20.000

Velocidade em vazio (gpm)

0 - 3500

Diâmetro de oscilação (mm)

1.6

Curso da lâmina (mm)

19

Tamanho da lixa (mm)

115 x 140

Peso (kg)

2.9

Peso (kg)

1.5

Fornecido em:

Bolsa de transporte

Fornecido em:

−

Referência

4935419610

Referência

4935416090

Código EAN

4002395193806

Código EAN

4002395129768

SERRA DE SABRE

US 1300 XE

LIXADORA VIBRATÓRIA DE 1/2 FOLHA

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

motor de 1300W
FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
yInterruptor de velocidade variável, para um maior controlo do corte e maior eficácia
ySuporte ajustável para maior durabilidade da lâmina
yPunho ergonómico revestido a borracha para maior conforto de utilização
yAs lâminas podem ser rodadas em 180° para maior versatilidade de aplicações
yFornecida com 2 lâminas e cabo de 4m

yPotente

ySistema

yInterruptor

Especificações

Especificações

motor de 500W
de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
yFixação rápida da lixa
yExtração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
yFornecida com 3 lixas (grão 80, 120, 240), base, saco de recolha, punho e cabo de 4m

US 1300 XE

FS 280

Potência de entrada (W)

1300

Potência de entrada (W)

500

Velocidade em vazio (gpm)

0 - 2800

Velocidade (opm)

14.000 - 26.000

Curso da lâmina (mm)

30

Tamanho da lixa (mm)

115 x 280

Peso (kg)

3.8

Peso (kg)

3.0

Fornecido em:

Kitbox

Fornecido em:

−

Referência

4935413235

Referência

4935419280

Código EAN

4002395197675

Código EAN

4002395133116

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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EX 150 ES

LIXADORA DE ROLOS

Caracteristicas

Caracteristicas

yModo

de dupla orbita para maior controlo na remoção
de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
yArranque suave e travão para maior qualidade de acabamento
yCorpo e interruptor selado, para maior fiabilidade e facilidade de utilização
yFixação rápida da lixa
yExtração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
yCorpo em liga de alumínio para maior durabilidade
yPunho revestido a borracha micro-texturada
yFornecida com 3 x lixas grão 80, base, saco de recolha, punho frontal e cabo de 4m

yPotente

yInterruptor

yVelocidade

Especificações

Especificações

HBS 1000 E

motor de 1010W
variável para um maior controlo
yAlavanca de fixação para uma mudança fácil e rápida da lixa
yAcesso direto às escovas
yManipulo de controlo do alinhamento da cinta com ajuste de precisão
yConceção compacta, ideal para lixar perto dos bordos
yCorpo em liga de alumínio para maior durabilidade
yExtração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
yFornecida com cinta grão 80, saco de recolha de poeiras, punho frontal e cabo de 4m

EX 150 ES

HBS 1000 E

Potência de entrada (W)

440

Potência de entrada (W)

1010

Velocidade em vazio (rpm)

4000-10,000

Comprimento da cinta (mm)

533

Velocidade (opm)

8000-20,000

Velocidade da cinta (m/m)

240 - 450

Diâmetro de oscilação (mm)

3.2/ 6.4

Superficie de lixado (mm)

75 x 145

Tamanho da lixa (mm)

150

Largura da cinta (mm)

75

Peso (kg)

2.8

Peso (kg)

5.1

Fornecido em:

−

Fornecido em:

Kitbox

Referência

4935443290

Referência

4935413205

Código EAN

4002395135479

Código EAN

4002395197613

LIXADORA ROTORBITAL

EX 125 ES

LIXADORA DE ROLOS

Caracteristicas

Caracteristicas

yLixadora

rotorbital compacta de 300W
para trabalhar em espaços reduzidos
yInterruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
yDispositivo de travão para um trabalho livre de imperfeições
yFixação rápida da lixa
yExtração de poeiras muito eficiente, graças aos 8 furos existentes na base
yExtração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
yPunho revestido a borracha para um uso mais confortável
yFornecida com lixas (grão 80, 120, 180), base, saco de recolha e cabo de 4m

yPotente

yIdeal

ySuperficie

Especificações

Especificações

motor de 1100W
de contacto de grandes dimensões 100 x 140 mm.
yElectrónico de onda completa com pré-selecção da velocidade da cinta
yManipulo de controlo do alinhamento da cinta com ajuste de precisão
yExtração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
yFornecida com cinta grão 100, saco de recolha de poeiras e cabo de 4m

EX 125 ES

BBSE 1100

Potência de entrada (W)

300

Potência de entrada (W)

1100

Velocidade em vazio (rpm)

7000 - 12,000

Velocidade da cinta (m/m)

230 - 400

Velocidade (opm)

14.000 - 24.000

Comprimento da cinta (mm)

560

Diâmetro de oscilação (mm)

2,4

Largura da cinta (mm)

100

Tamanho da lixa (mm)

125

Superficie de lixado (mm)

100 x 140

Peso (kg)

1.7

Peso (kg)

5.0

Fornecido em:

Caixa de cartão

Fornecido em:

−

Referência

4935416100

Referência

4935413530

Código EAN

4002395129799

Código EAN

4002395199037

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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MESA DE SERRAR

HG 560

Caracteristicas

Caracteristicas

yAjuste

yPotente

y253

y4800

de temperatura 300° / 500°
- 420 l/min
yTurbina reforçada para uso contínuo
yLigeira - apenas 0,85Kg
yPunho revestido a borracha para maior conforto de utilização e uso estacionário

TS 250 K

motor de 1800W
rpm para um corte sem esforço
y90mm de altura de corte a 90<special id="5"/> (62mm a 45<special id="5"/>)
yParalela de dupla fixação para maior estabilidade e precisão
yProteção contra sobrecargas
yArranque suave
yExtensão do tampo integrada permitindo suporte até 645mm
yBancada desdobravel com rodas e ajuste de altura para um fácil transporte dentro da obra
yLocal para colocação das ferramentas de ajuste
yFornecida com lâmina TCT 36 dentes, guia de cortes em ângulo, guia paralela, bancada com rodas, stick
impulsor e chaves de aperto

Especificações
TS 250 K

Especificações

Potência de entrada (W)

1800

HG 560 D

Diâmetro da lâmina (mm)

254 x 30

Potência de entrada (W)

1500

Velocidade em vazio (rpm)

4800

Fluxo de ar (l/min)

253 - 420

Capacidade de corte (°)

45°

Nível de temperatura (°C)

300 / 560

Máx. Cap.de corte 45°/90° (mm)

62/90

Peso (kg)

0.85

Peso (kg)

41.0

Fornecido em:

Caixa de cartão

Fornecido em:

−

Referência

4935441015

Referência

4935419265

Código EAN

4002395134991

Código EAN

4002395133093

0.85kg

PISTOLA DE AR QUENTE

HG 600

Caracteristicas
yAjuste

de temperatura de 90° a 600°
- 434 l/min
yTurbina reforçada para uso contínuo
yLigeira - apenas 0,9Kg
yPunho revestido a borracha para maior conforto de utilização e uso estacionário
y345

Especificações
HG 600 V

HG 600 VK

Potência de entrada (W)

2000

2000

Fluxo de ar (l/min)

345 - 434

345 - 434

Nível de temperatura (°C)

90 - 600

90 - 600

Peso (kg)

0.9

0.9

Fornecido em:

Caixa de cartão

Kitbox

Referência

4935441025

4935441035

Código EAN

4002395135011

4002395135035
Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com
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SERRA DE ESQUADRIA COM BRAÇO EXTENSIVEL

PS 305 DG

SERRA DE ESQUADRIA COM BRAÇO EXTENSIVEL

Caracteristicas

Caracteristicas

yPotente

yTurbina

yGrande

yLED

motor de 1800W e 4400rpm
capacidade de corte - pode chegar a 343x111mm a 90°
yCorte em bisel à esquerda e direita (0-47°)
yCorte em esquadria à esquerda e direita (60°)
yConstrução robusta para uso industrial
yDiferentes pontos de ajuste e bloqueio para maior versatilidade de utilização
yFornecida com lâmina TCT de 60 dentes e 305mm

PS 254 L

interna que recolhe 80% das poeiras geradas no corte
e laser para maior precisão de corte
yAjuste da profundidade de corte - permite efetuar “meio-corte”
yIndicador de ângulos em esquadria com batentes em placa metálica
y Potente motor de 2000W e 4500rpm
yFornecida com disco TCT de 48d. torno de fixação, tubo, tampa para balde de recolha de poeiras e saco de
recolha de poeiras.

Especificações
PS 254 L
Potência de entrada (W)

2000

Diâmetro da lâmina (mm)

254

Velocidade em vazio (rpm)

4500

PS 305DG

Capacidade de corte à esq (°)

50

Potência de entrada (W)

1800

Capadicade de corte à dir (°)

50

Diâmetro da lâmina (mm)

305

Máx, capacidade de corte (mm)

90

Velocidade em vazio (rpm)

4400

Capacidade de corte a 90° (mm)

305

Capacidade de corte à esq (°)

60

Max. capacidade de corte em esquadria a 0° / bisel 90° (mm)

90 x 305

Capadicade de corte à dir (°)

60

Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)

90 x 215

Máx, capacidade de corte (mm)

111

Max. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)

50 x 305

Capacidade de corte a 90° (mm)

343

Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)

50 x 215

Peso (kg)

31.0

Peso (kg)

19.5

Fornecido em:

Caixa de cartão

Fornecido em:

−

Referência

4935411570

Referência

4935440670

Código EAN

4002395126002

Código EAN

4002395134687

Especificações

SERRA DE ESQUADRIA COM BRAÇO EXTENSIVEL

BANCADA UNIVERSAL PARA SERRAS DE ESQUADRIA

PS 216 L

Caracteristicas

Caracteristicas

yTurbina

yExtensivel

yLED

yApoios

interna que recolhe 80% das poeiras geradas no corte
e laser para maior precisão de corte
yAjuste da profundidade de corte - permite efetuar "meio-corte"
yIndicador de ângulos em esquadria com batentes em placa metálica
yCorte em esquadria à esquerda e direita (50°)
yPotente motor de 1500W e 5000rpm
yFornecida com lâmina TCT de 48 dentes. torno de fixação, tubo, tampa para balde de recolha de poeiras e
saco de recolha de poeiras.

até 2,3m
laterias com fixação rápida
yPerna ajustavel para adaptar a solos desnivelados
yLigeira - apenas 14Kg
ySuporta até 180Kg de peso

Especificações
PS 216 L
Potência de entrada (W)

1500

Diâmetro da lâmina (mm)

216

Velocidade em vazio (rpm)

5000

Capacidade de corte à esq (°)

50

Capadicade de corte à dir (°)

50

Máx, capacidade de corte (mm)

65

Capacidade de corte a 90° (mm)

65 x 305

Max. capacidade de corte em esquadria a 0° / bisel 90° (mm)

65 x 305

Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)

65 x 215

Max. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)

36 x 305

Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)

36 x 215

Peso (kg)

16.5

Fornecido em:

Caixa de cartão

Referência

4935440650

Referência

4935440850

Código EAN

4002395134656

Código EAN

4002395134892

65

50

50

216

305

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Especificações
PSU1000

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

90

50

50

254

305

19

PSU 1000
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EXTRAÇÃO DE POEIRAS
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AP2-200 ELCP

A VERDADEIRA POTÊNCIA DE ASPIRAÇÃO!

Caracteristicas
ySistema

de limpeza do filto CLEAR-PRESS
classe L
yFiltro PET
yPara sólidos e liquidos
yProteção no limite de enchimento liquido do depósito
ySistema Click - mudança fácil dos acessórios
ySaco-filtro de parede dupla em feltro
yAspirador/extrator

Pressione o botão

Explicação do sistema
de limpeza do filtro
CLEAR-PRESS:

Feche a porta de aspiração

O fluxo de ar de alta
velocidade limpa o filtro

Especificações
AP2-200 ELCP
Potência de entrada (W)

1000

Volume do ar (l/min)

3600

Máx. potência de aspiração (mbar)

210

Capacidade do depósito (ml)

20

Diâmetro da mangueira (mm)

32

Comprimento da mangueira (m)

3.5

Peso (kg)

7.5

Referência

4935447460

Código EAN

4002395294190

ACESSÓRIOS AP2-200 ELCP

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

Descrição

Referência

Código EAN

Filtro cartucho.

4932352303

4002395369621

Sacos filtro x 5uds.

4932352306

4002395369652

Tubo de extração. 3.5 m, 32 mm com adaptador.

4932352312

4002395369713

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web:www.aeg-powertools.com

GAMA DE
ACESSÓRIOS
A AEG POWERTOOLS oferece uma completa gama de
acessórios para uso profissional. Desde brocas a lâminas
para serra circular, todos os acessórios garantem fiabilidade,
facilidade de utilização e alta rentabilidade.

GAMA DE ACESSÓRIOS

ONDE A POTÊNCIA ENCONTRA
A RENTABILIDADE
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110 ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS 111

CONJUNTO DE BROCAS SDS-PLUS

BATERIAS

zPonta

de alta qualidade com 2 cortantes e ângulo de 130°
pastilha está posicionada mais fundo na cabeça para uma fixação mais precisa e maior durabilidade.
z2 espirais para uma remoção rápida das poeiras
zO tratamento especial da superfície da espiral garante uma perfuração rápida e uma grande durabilidade
zPower Set, robusto e compacto com fecho de segurança
zProduzidos na Alemanha
zA

18 V
L1890RHD

L1850R

L1840R

L1830R

L1820R

L1815G

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

9.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.5

Compatibilidade cargador

AL 1218G,AL 9618

AL 1218G,AL 9618

AL 1218G,AL 9618

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

Expositor 12 conjuntos SDS-Plus

Referência

4932464231

4932451630

4932430170

4932352655

4932430169

4932459425

Kit brocas SDS-Plus (8pcs)

Código EAN

4058546221768

4002395140978

4002395378319

4002395373130

4002395378302

4058546010867

14.4 V

Conteúdo: Ø 5/6/8 x 110 mm e Ø 6 (2un) 8/10/12 x 160 mm

Referência

Código EAN

4932352315

4002395369744

4932352236

4002395368952

Referência

Código EAN

4932352238

4002395368976

4932352239

4002395368983

CONJUNTO DE BROCAS PARA PEDRA
zPonta

L1430R GEN II

L1420R

L1415R

L1420 G3

L1415 G3

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

3.0

2.0

1.5

2.0

1.5

Compatibilidade cargador

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 1214 G3

AL 1214 G3

Referência

4932352657

4932430167

4932352656

4932451097

4932451096

Código EAN

4002395373154

4002395378289

4002395373147

4002395811236

4002395811229

pastilhada fresada com ângulo de 130°
a óxido para melhor remoção das aparas
zProduzido em aço de alta qualidade para maior precisão e durabilidade
zPower Set, robusto e compacto com fecho de segurança
zRevestimento

Expositor 6 conjuntos brocas pedra
Kit brocas para pedra (10pcs)
Conteúdo:
Ø 4/5/5.5/6 (2un)/7/8 (2un)/9/10 mm

12 V
CONJUNTO DE BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-R (DIN 338)

L1260

L1240

L1230

L1220

L1215

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

6.0

4.0

3.0

2.0

1.5

Compatibilidade cargador

LL 1230

LL 1230

LL 1230

LL 1230

LL 1230

Referência

4932459180

4932430166

4932352824

4932430165

4932352658

Código EAN

4002395288557

4002395378272

4002395374823

4002395378265

4002395373161

zBrocas

HSS-R para metal, produzidas de acordo com DIN 338
a óxido para melhor remoção das aparas
zPonta normal afiada a 118°
zEspiral tipo N para melhor remoção das aparas
zPower Set, robusto e compacto com fecho de segurança
zRevestimento

Expositor 6 conjuntos brocas HSS-R

Referência

Código EAN

4932352240

4002395368990

4932352241

4002395369003

Conjunto brocas HSS-R (19pcs)

12 V

Conteúdo:
Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pcs) x 57 mm/ Ø 3 (2pcs) x 61 mm/ Ø 3.5 (2pcs) x 70 mm/
Ø 4 (2pcs) x 75 mm/ Ø 4.5 (2pcs) x 80 mm/ Ø 5 (2pcs) x 86 mm/ Ø 6 (2pcs) x 93 mm/
Ø 7 x 109 mm/ Ø 8 x 117 mm/ Ø 9 x 125 mm/ Ø 10 x 133 mm

3.6 V
L1215 G3

L1220 G3

L1215R

SL 3.6

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacidade da bateria (Ah)

1.5

2.0

1.5

1.5

Compatibilidade cargador

-

-

AL 9618,BL 1218

LA 036

Referência

4932430365

4932451094

4932451095

4932352969

Código EAN

4002395380268

4002395811205

4002395811212

4002395376278

CONJUNTO DE BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-G (DIN 338)
zBrocas

HSS-G para metal, produzidas de acordo com DIN 338
normal afiada a 118°
zEspiral tipo N para melhor remoção das aparas
zPower Set, robusto e compacto com fecho de segurança
zPonta

CARREGADORES
Tipo de bateria

Gama de carga

Tempo de carga

Referência

Código EAN

AL1214G

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 14.4 V

60 min

4932352481

4002395371402

AL1218G

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 18 V

60 min

4932352528

4002395371860

BL 1218 GEN II

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 18 V

30 min

4932352659

4002395373178

LL1230

Li-ion

12 V

30 min

4932352096

4002395367498

LA 036

Li-ion, NiCd, NiMH

3.6 V

30 min

4932352097

4002395367504

Expositor 6 conjuntos brocas HSS-G

Referência

Código EAN

4932352242

4002395369010

4932352243

4002395369027

Conjunto HSS-G Drill (19pcs)
Conteúdo:
Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2 un) x 57 mm / Ø 3 (2 un) x 61 mm / Ø 3,5 (2 un) x 70 mm /
Ø 4 (2 un) x 75 mm / Ø 4,5 (2 un) x 80 mm / Ø 5 (2 un) x 86 mm / Ø 6 (2 un) x 93 mm /
Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm
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CONJUNTO DE BROCAS HSS-G TIN FRESADAS

CONJUNTO DE PONTAS DE APARAFUSAR

zBrocas

zCOLDfire ®

HSS-G para metal, produzidas de acordo com DIN 338
normal afiada a 118°
zEspiral tipo N para melhor remoção das aparas
zO revestimento a Titânio aumenta a velocidade de corte em 50% e a durabilidade em 300%
zPower Set, robusto e compacto com fecho de segurança
zPonta

Expositor 6 conjuntos brocas HSS-G TiN

Referência

Código EAN

4932352244

4002395369034

Conjunto brocas HSS-G TiN (19pcs)
Conteúdo:
Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2 un) x 57 mm / Ø 3 (2 un) x 61 mm / Ø 3,5 (2 un) x 70 mm /
Ø 4 (2 un) x 75 mm / Ø 4,5 (2 un) x 80 mm / Ø 5 (2 un) x 86 mm / Ø 6 (2 un) x 93 mm /
Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm

é um tratamento especial de endurecimento para conseguir metais mais resistentes e com
maior durabilidade. Este processo criogénico é um tratamento permanente que afecta toda a ponta e não
apenas uma capa superficial. O processo criogénico realiza-se em duas etapas; primeiro, endurece-se a
ponta aquecendo-a até 870°. O segundo passo consiste em arrefecê-la abaixo dos -148°, utilizando uma
atmosfera seca de nitrogênio. O resultado deste processo é uma ponta com uma durabilidade excepcional
z40% mais resistente – as pontas mantêm a forma e suportam torques mais elevados
z45% maior durabilidade que as pontas regulares o que permite colocar 45% mais parafusos

Expositor 6 conjuntos pontas de aparafusar
4932352245

4002395369041

Referência

Código EAN

4932352254

4002395369133

4932352255

4002395369140

Conjunto pontas de aparafusar (40 pcs)
Pontas 25 mm: PH1 / PH2 (2 un) / PH3 / PZ1 (2 un) / PZ2 (2 un) / PZ3 (2 un) / TX6 / TX7 / TX8 /
TX9 / TX10 (2 un) / TX15 (2 un) / TX20 (2 un) / TX25 (2 un) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 /
Hex 5 / Hex 6 / SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,0 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5
Pontas 50 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20
Adaptador magnético 1⁄4˝ Hex

CONJUNTO DE BROCAS PARA MADEIRA
zFabricadas

em cromo-vanadium de acordo com DIN 7487 E
de centrar para posicionamento preciso
zArestas cortantes da espiral garantem um furo limpo, evitando estilhaços
zCaixa de transporte robusta e compacta

CONJUNTO DE BROCAS PARA METAL PROFI-BOX HSS-R (DIN 338)

zPonto

zBrocas

HSS-R para metal, produzidas de acordo com DIN 338
normal afiada a 118°
zRevestimento a óxido para melhor remoção das aparas
zCaixa metálica
zPonta

Expositor 6 conjuntos brocas para madeira

Referência

Código EAN

4932352246

4002395369058

Conjunto brocas para madeira (8 pcs)

Expositor 10 conjuntos de brocas HSS-R

Conteúdo:
Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm / Ø 5 x 85 mm / Ø 6 x 97 mm / Ø 7 x 104 mm / Ø 8 x 117 mm /
Ø 9 x 120 mm / Ø 10 x 133 mm

Conjunto Profi-Box brocas HSS-R (19 pcs)

4932352247

4002395369065

Conteúdo:
Ø 1-10 mm com intervalos de 0.5mm

CONJUNTO DE PONTAS E BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-G (DIN 338)
zBrocas

HSS-G para metal, produzidas de acordo com DIN 338
normal afiada a 118°
zEspiral tipo N para melhor remoção das aparas
zPontas fresadas em aço S2
zPower Set, robusto e compacto com fecho de segurança

4932352460

4002395371198

4932352459

4002395371181

Referência

Código EAN

4932352464

4002395371235

4932352463

4002395371228

CONJUNTO DE BROCAS MAXI-MIX
zCaixa

um mix de brocas para madeira, metal e pedra (18 peças)
metálica

Expositor 10 conjuntos brocas brocas Maxi-Mix
Referência

Código EAN

4932352248

4002395369072

4932352249

4002395369089

Conjunto brocas HSS-G e pontas de aparafusar (35pcs)
Conteúdo:
Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 6 / 8 / 10 mm
Pontas 25 mm: PH1 (2 un) / PH2 (2 un) / PH3 (2 un) / PZ1 (2 un) / PZ2 (2 un) / PZ3 (2 un) /
TX10 (2 un) / TX15 (2 un) / TX20 (2 un) / TX25 (2 un) / TX30 / TX40
Pontas 50 mm: PH2 / PZ2
Adaptador magnético ¼˝ Hex

Código EAN

zContem

zPonta

Expositor 6 conjuntos brocas HSS-G e pontas de aparafusar

Referência

Conjunto pontas Maxi-Mix (18pcs)
Conteúdo:
Brocas para pedra: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Brocas para metal: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Brocas para madeira: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

ADAPTADOR WB1 + 10 PONTAS 25 MM
zConteúdo:

Adaptador WB1 + 10 pontas 25 mm – PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 un) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
apenas 30 mm de altura é a solução ideal para aparafusar em espaços confinados
zPode ser usada com qualquer berbequim ou aparafusadora. Adaptador hex de 1/4˝
zEncabadouro magnético hex de 1/4˝ aceita as pontas e acessórios com encabadouro hex de 1/4˝
zRoda 360°. Manípulo de posição variável para maior conforto de utilização
zUtilizável até 11 Nm e 400 rpm
zEngrenagens em aço especialmente resistente
zCom

CONJUNTO DE LÂMINAS PARA MADEIRA/METAL
zAplicações

em madeira: T144D - Corte rápido / T101B - Corte limpo sem aparas
em Metal: T118A - corte de chapa fina Ø 1.5-4 mm / T118B - corte de chapa grossura média 3-6 mm
zConjunto de alta qualidade em caixa robusta com fecho de segurança
zAplicações

Referência
Expositor 6 conjuntos de lâminas de serra de recortes

Código EAN

4932352252

4002395369119

4932352253

4002395369126

Conjunto Power Set de lâminas serra de recortes para madeira e metal - 50pcs
10 x T 144 D, 15 x T 118 A, 10 x T 101 B, 15 x T 118 B

Expositor 10 conjuntos WB1

Referência

Código EAN

4932430174

4002395378357

4932430173

4002395378340

WB1- dispositivo angular e 10 pontas de aparafusar
Conteúdo - conjunto de dispositivo angular e 10 pontas de aparafusar
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CONJUNTO DE PONTAS MAXI-BIT

BROCAS SDS+ 2 CORTES - PACOTES 10 UNIDADES

Expositor 20 conjuntos brocas e pontas de aparafusar

Referência

Código EAN

4932399494

4002395361144

4932399493

4002395361151

Conjunto Maxi-Bit pontas de aparafusar (10pcs)
Conteúdo:
SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,5 x 6,5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3
Adaptador magnético 1⁄4˝ Hex

zPonta

de alta qualidade com 2 cortantes e ângulo de 130°
pastilha está posicionada mais fundo na cabeça para uma fixação mais precisa e maior durabilidade.
z2 espirais para uma remoção rápida das poeiras
zO tratamento especial da superfície da espiral garante uma perfuração rápida e uma grande durabilidade
zProduzidos na Alemanha
zA

Ø (mm)

CONJUNTO DE PONTAS PROFI-BIT
Expositor 17 conjuntos de pontas de aparafusar

Quantidade

Referência

Código EAN

4932352256

4002395369157

5

110

50

10

5.5

110

50

10

4932352257

4002395369164

6

110

50

10

4932352258

4002395369171

6

160

100

10

4932352259

4002395369188

7

160

100

10

4932352260

4002395369195

8

110

50

10

4932352261

4002395369201

8

160

100

10

4932352262

4002395369218

8

210

150

10

4932352263

4002395369225

10

160

100

10

4932352264

4002395369232

Referência

Código EAN

10

210

150

10

4932352265

4002395369249

4932399496

4002395361168

10

260

200

10

4932352266

4002395369256

12

160

100

10

4932352267

4002395369263

12

210

150

10

4932352268

4002395369270

Conjunto Power Set 8 un – Brocas SDS-plus
5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 (2 un) / 8 / 10 / 12 x 160 mm

4932352236

4002395368952

Conjunto misto SDS-plus (brocas e cinzeis)
6 / 8 / 10 x 160 mm, ponteiro e cinzel

4932352653

4002395373116

Referência

Código EAN

Conjunto Profi-Bit de pontas de aparafusar (17 pcs)
Conteúdo:
SL 0,8 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5 / PH1 / PH2 (2 un) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2 un) / PZ3 / TX10 / TX15 /
TX20 / TX25 / TX30 / TX40
Adaptador magnético 1⁄4˝ Hex

Comprimento total (mm) Comprimento útil (mm)

4932399495

4002395361175

B

A

BROCAS SDS-MAX - 2 CORTES
PORCA FIXTEC

Ø (mm)

zFIXTEC:

Mudança de um disco em segundos sem necessidade de usar outras ferramentas
z12 segundos para retirar um disco e colocar outro
zEspessura de apenas 8 mm, que permite maior superfície de contacto do disco com o material
zCompatível com todas as rebarbadoras da concorrencia até 150mm, com veio de M14
zFuros integrados para remoção da flange com uma chave de aperto standard
5
sec

7
sec

9
sec

11
sec

12
sec

Referência

Código EAN

Expositor (12 x porcas FIXTEC)

4932358936

4002395326693

Porca FIXTEC

4932358225

4002395325528

Comprimento total (mm) Comprimento útil (mm)

Quantidade

16

540

400

1

4932352687

4002395373451

18

540

400

1

4932352688

4002395373468

20

520

400

1

4932352689

4002395373475

22

520

400

1

4932352690

4002395373482

25

520

400

1

4932352691

4002395373499

28

570

450

1

4932352692

4002395373505

30

570

450

1

4932352693

4002395373512

32

570

450

1

4932352694

4002395373529

B
A

PONTEIROS E CINZEIS SDS-PLUS
Descrição

Comprimento (mm)

Largura (mm)

Quantidade

Ponteiro
Cinzel
Cinzel Comprido

200

-

1

4932352269

4002395369287

200

20

1

4932352270

4002395369294

200

35

1

4932352271

4002395369300

4932352272

4002395369317

Referência

Código EAN

Conjunto de 3 cinzeis SDS-plus

Referência

Código EAN

A

B

B

PONTEIROS E CINZEIS SDS-MAX
Descrição

Comprimento (mm)

Largura (mm)

Quantidade

Ponteiro
Cinzel

400

-

1

4932352685

4002395373437

400

25

1

4932352686

4002395373444

A

B

CONJUNTO DE FRESAS
Descrição
haste de 8mm

Quantidade

Referência

Código EAN

12

4932354236

4002395320639
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CONJUNTO DE PONTAS E BROCAS MULTI-BIT DE 75 PEÇAS
Referência

BROCAS PARA PEDRA
Código EAN

zPonta

em carbono tungsténio com ângulos de corte fresados a 130°; para furação em pedra natural, tijolo e blocos de construção
Ø (mm)

Conteúdo:
Pontas de aparafusar com 25 mm de comprimento
1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 /
1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 /
1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 /
1 x SL 7 / 1 x SL 8
Adaptador magnético 1⁄4˝ Hex
Pontas de aparafusar com 50 mm de comprimento
1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8
Chaves de Caixa
1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm
Brocas para metal HSS-R DIN 338
2 x 1 mm / 1 x 1,5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 4 mm
Brocas para madeira
3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm
Escarificador 45° c/ encab. 1⁄4˝ Hex
Brocas para Pedra
1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5,5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6,5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm /1 x 10 mm / 1 x 12 mm

4932352670

Comprimento total (mm) Comprimento útil (mm)

Quantidade

Referência

Código EAN

4

75

40

1

4932363591

4002395332410

5

85

50

1

4932363593

4002395332434

5.5

85

50

1

4932363595

4002395332458

6

100

60

1

4932363597

4002395332472

4002395373284

6

150

85

1

4932367032

4002395333967

7

100

60

1

4932363599

4002395332496

8

120

80

1

4932363600

4002395332502

8

200

135

1

4932363612

4002395332366

10

120

80

1

4932363602

4002395332526

10

200

135

1

4932363613

4002395332373

12

150

85

1

4932363604

4002395332540

4932352239

4002395368983

B
A

Single Power Set Stone Drill Bits (10pcs)
Kit brocas para pedra (10pcs)

BROCAS CRANEANAS BI-METÁLICAS DE ALTO RENDIMENTO

CONJUNTO DE 50 PEÇAS BROCAS E PONTAS DE APARAFUSAR
Referência

Conteúdo:
Brocas fresadas HSS para metal
1 x 2 mm/ 1 x 2.5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm
Brocas para madeira
1 x 3 mm/ 1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 8 mm
Brocas para pedra
1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm
Chaves de caixa
1 x Hex 6/ 1 x Hex 8/ 1 x Hex 10
Pontas de aparafusar
SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ SL 1.2 x 6.5/ PH 1/ PH 2/ PH 3/ PZ 1/ PZ 2/ PZ 3/ TX 20
Adaptador magnético 60mm

4932430411

Código EAN

Ø (mm)

4002395380725

BROCAS PARA METAL COM REVESTIMENTO A COBALTO -HSS-G COBALT- DIN 338
zBrocas

para metal fresadas a partir de um bloco único de liga de cobalto. Produzidas de acordo com DIN 388, Acabamento polido. Ponta afiada a 135° para
um inicio do furo mais preciso – não há necessidade de usar punção
zLiga com 5% de Cobalto
zEspiral tipo N
zIdeal para a furação de aços e metais até 1000 N/mm², como aços à prova de ácido, ou aço inox
zCor: bronze
Ø (mm)

Comprimento total (mm)

Comprimento útil (mm)

Quantidade

Referência

Código EAN

2.0

49

24

2

4932430416

4002395380770

3.0

61

33

2

4932430417

4002395380787

3.2

65

36

2

4932430418

4002395380794

4.0

75

43

2

4932430419

4002395380800

4.8

86

52

1

4932430420

4002395380817

5.0

86

52

1

4932430421

4002395380824

6.0

93

57

1

4932430422

4002395380831

7.0

109

69

1

4932430423

4002395380848

8.0

117

75

1

4932430424

4002395380855

9.0

125

81

1

4932430425

4002395380862

10.0

133

87

1

4932430426

4002395380879

11.0

142

94

1

4932430427

4002395380886

12.0

151

101

1

4932430428

4002395380893

13.0

151

101

1

4932430429

4002395380909

Ø (polegadas)

Ø (mm)

Ø (polegadas)

Referência

Código EAN

9

/16

4932367244

4002395335947

57

2 1/4

4932367266

4002395336173

16

5

4932367245

4002395335954

60

2 3/8

4932367267

4002395336180

/8

19

3

/4

4932367247

4002395335978

64

2 1/ 2

4932367268

4002395336197

20

25

/32

4932367248

4002395335985

65

2 9/16

4932367269

4002395336203

21

13

/16

4932367249

4002395335992

68

2 11/16

4932371580

4002395345250

22

7

4932367250

4002395336005

70

2 3/4

4932367271

4002395336227

24

15

/16

4932367251

4002395336012

73

2 7/8

4932367272

4002395336234

25

1

4932367252

4002395336029

76

3

4932367273

4002395336241

27

1 1/16

4932367253

4002395336036

79

3 1/8

4932367274

4002395336258

29

1 1/8

4932367289

4002395336043

83

3 1/4

4932367275

4002395336265

30

1 3/16

4932367254

4002395336050

89

3 1/ 2

4932367277

4002395336289

32

1 1/4

4932367255

4002395336067

92

3 5/8

4932367278

4002395336296

35

3

1 /8

4932367256

4002395336074

98

3 7/8

4932367280

4002395336319

38

1 1/ 2

4932367257

4002395336081

102

4

4932367281

4002395336326

40

1 9/16

4932367258

4002395336098

105

4 1/8

4932367282

4002395336333

43

1 11/16

4932367259

4002395336104

114

4 1/ 2

4932367284

4002395336357

44

1 3/4

4932367260

4002395336111

121

4 3/4

4932367285

4002395336364

48

7

1 /8

4932367262

4002395336135

127

5

4932367286

4002395336371

51

2

4932367263

4002395336142

152

6

4932367288

4002395336395

54

2 1/8

4932367265

4002395336166

/8

Adaptador Hex 9 -1/2“x20 - 1pc
Broca de centrar de grande comprimento. 1 pc

A

Código EAN

14

Haste FIXTEC 5⁄8˝ x 18 - 1pc

B

Referência

Broca de centrar curta - 1 pc

Haste FIXTEC 5⁄8˝ x 18 Hex 11 mm para
craneanas de Ø 32–152 mm
Adaptador para trabalhos ligeiros 1⁄2˝ x 20
Hex 9 mm para coroas Ø 14–30 mm
Broca de centrar de grande comprimento.
Para utilizar com haste 4932367421.
Broca de centrar curta. Para utilizar com haste
4932367422.

Referência

Código EAN

4932367421

4002395337422

4932367422

4002395337439

4932367423

4002395337446

4932367424

4002395337453
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LÂMINAS PARA SERRAS DE RECORTES PARA TRABALHAR MADEIRA/PLÁSTICO E METAL
CompriPasso
mento
do
Nº de
Quantidade Descrição
da
dente referência
lâmina
(mm)
(mm)

75

50

3

1.35

T 111 C

T 101 AO

5

5

Corte rápido

Para cortes rápidos e limpos em curva

Máx.
Máx. caMáx. capacicapacipacidade
dade de corte
dade em
em parquet
em laminado
madeira
laminado
(mm)
(mm)
(mm)

5-60

Máx. capacidade
de corte
em PVC
(mm)

Máx caMáx capadidade
Máx. capacidade
de corte
pacidade
de corte
em mede corte em Referência
em tubo
tais não
aluminio
e de ferro
ferrosos
(mm)
(mm)
(mm)

< 40

< 20

< 20

Código EAN

4932352144 4002395367979

<15

4932352145 4002395367986

75

4

T 244 D

5

Corte rápido em curva

< 60

4932352146 4002395367993

75

4

T 144 D

5

Corte rápido

< 60

4932352147 4002395368006

75

2.5

T 101 B

5

Corte rápido e limpo e isento de estilhaços

< 30

< 60

< 60

< 60

< 30

4932352148 4002395368013

75

4

T 101 D

5

Corte rápido e limpo e isento de estilhaços

< 45

4932352149 4002395368020

55

1.2

T 118 A

5

Para chapas finas de metal

1.5-4

1.5-4

55

2

T 118B

5

Cortes rápidos em metal

3-6

3-6

4932352150 4002395368037

3-10

4932352151

4002395368044

4932373494

4002395349944

LÂMINAS PARA SERRA CIRCULAR.
CompriComprimento
Nº de
mento útil
total
dentes
(mm)
(mm)

Placa
Metais
Largura
Fibre Painel de de fibra Aglomer- Contraplacanão
de corte
Cartãocement aglomer- de den- ado lami- do e tableiro Plásticos
ferrosos, Corte fino
(canal)
gesso
board
ado
sidade
nado de filamentos
perfis de
(mm)
média
alumínio

127

20

6

1.8

127

20

40

1.8

160

20

48

2.2

160

20

48

2.2

165

20

24

2.6

165

20

52

2.8

184

30

24

1.8

190

30

24

2.2

190

30

48

2.8























































Referência

Código EAN

4932352534

4002395371921

4932352535

4002395371938

4932352868

4002395375264

4932352869

4002395375271

4932430311

4002395379729

4932430312

4002395379736

4932352874

4002395375325

4932430469

4002395381302

4932430470

4002395381319

Referência

Código EAN

4932430366

4002395380275

Referência

Código EAN

4932430721

4002395383825

4932430471

4002395381326

LÂMINA PARA SERRAS CIRCULAR SEM FIO.
CompriComprimento
Nº de
mento útil
total
dentes
(mm)
(mm)
165

15.8

18

Placa
Metais
Largura
ContraplacaFibre Painel de de fibra Aglomernão
de corte
do e tableiro
Cartãocement aglomer- de den- ado lamiPlásticos
ferrosos, Corte fino
(canal)
de filamengesso
ado
sidade
nado
board
perfis de
(mm)
tos
média
alumínio
1.5













Estojo com 12 lâminas
Kit 12 pcs
Conjunto 50 unidades
– lâminas de madeira
e metal
Conjunto Power Set de lâminas serra de recortes para madeira e metal - 50pcs

4932352253

4002395369126

LÂMINAS SERRAS DE ESQUADRIA
CompriComprimento
Nº de
mento útil
total
dentes
(mm)
(mm)

Placa de
Metais
Largura
ContraplacaFibre Painel de fibra de Aglomernão
de corte
do e tableiro
Cartãocement aglomer- den- ado lamiPlásticos
ferrosos, Corte fino
(canal)
de filamengesso
board
ado
sidade
nado
perfis de
(mm)
tos
média
alumínio

216

30

48

2.4

254

30

48

3.2

254

30

80

3.2

305

30

60

3.2

305

30

96

3.2
































4932430472

4002395381333

4932430473

4002395381340

4932430474

4002395381357
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zAs

Referência

Código EAN

Lâminas AEG são de encaixe universal o que as torna compatíveis com as máquinas da concorrência
embalagem é fornecida com o jogo completo de adaptadores

zCada

Descrição
150

2.5

S811H

3

Todo o tipo de madeira, madeira com pregos, cartão-gesso de 3 a 100 mm, metais não ferrosos,
alumínio de 3 a 10 mm e tubos de plástico

4932318127

S744D

2

Cortes rápidos em curva de 6 a 100 mm

4932323801

4002395304240

150

4

S644D

2

Cortes rápidos em madeira e plástico de 6 a 100 mm

4932323800

4002395304233

240

8.5

S1542K

2

Design especial com dentes temperados, corte rápido, também para madeira verde e lenha, 20 a 180 mm

4932323804

4002395304271

300

4.2

S1344D

2

Cortes rápidos de tábuas grandes e plástico, cortes limpos, 6 a 250 mm

4932323802

4002395304257

150

1.4

S922EF

3

Para todo tipo de metais com espessura entre 1,5 e 4 mm

4932354792

4002395324477

230

Coarse grit

450

17

S922BF

S1130R

-

3

2

1

Para metais com uma espessura entre 3 e 10mm

4932354789

Para materiais abrasivos, fibra de vidro (poliester, e melamina), tubos de fundição

Para materiais abrasivos, como tijolo especial e blocos de construção

Quantidade

Referência

Código EAN



4.2

1.8

Largura de corte Máx, capacidade
(mm)
de corte (mm)

4002395301959

150

150

UNIVERSAL

CompriNº de
mento da Passo do
lâmina dente (mm) referência Quantidade Descrição
(mm)

LÂMINAS PARA MULTIFERRAMENTA
UNIVERSAL

LÂMINAS PARA SERRAS DE SABRE PARA CORTAR MADEIRA / PLÁSTICO / METAL

4932373386

4932430447

Lâmina de incisão Bi-metálica
Aplicação: madeira, metal, PVC
햲
Cortes de incisão em madeira / metal /
cobre / alumínio /perfis / PVC

28

40

1

4932430315

4002395379767

B

Lâmina de incisão 28 mm
Aplicação: madeira, PVC
햳 Cortes de incisão em madeira / PVC
Rebaixos em madeira
Corte à face em madeira

28

40

1

4932430316

4002395379774

4002395381081


B
A

Lâmina de incisão 9 mm
Aplicação: madeira, PVC
햴
Cortes de incisão em madeira dura / PVC
Corte à face em madeira

B

9

40

1

4932430317

4002395379781

4002395324446

4002395348817

A


Lâmina de corte à face
Aplicação: madeira, metal, PVC
Cortes de incisão em madeira
햵
Corte à face em madeira
Cortes em metal / cobre / alumínio /perfis
Corte de tubos de PVC

88

20

1

4932430319

4.2

-

1

Para o corte de produtos congelados

4932430448

4002395381098

400

4.2

-

1

Para o corte de produtos congelados

4932430449

4002395381104

DISPOSITIVOS
Descrição

Referência

Código EAN

4932373501

4002395351862

햶

Lâmina para remoção de estuque e limpeza de
juntas de azulejos

A

4002395379804

B


300



A

85

20

1

4932430318

A

4002395379798

Conjunto 9 un
2 x Lâmina de incisão Bi-metálica
2 x Lâmina de incisão 28 mm
햷 2 x Lâmina de incisão 9 mm
1 x Lâmina de corte à face
1 x raspador
1 x Lâmina de remoção de estuque

9

4932430314

4002395379750

Conjunto de adaptadores
햸 Para multiferramentas com encaixe Bosch
Para multiferramentas com encaixe Dremel

2

4931441298

4002395872541

B



Xtractor
A solução ideal para a extração de poeiras.
O Xtractor pode ser usado com todos os tubos de
aspiradores e extratores de poeiras que possuam diametros
entre 26 e 41 mm.







ACESSÓRIOS PARA LIXAR PARA MULTIFERRAMENTA
Descrição

Grão

햹 Flange para lixar

Dimensões (mm)

Quantidade

Referência

Código EAN

93 x 93

1

4932430320

4002395379811



A

B


햺 Conjunto de 10 folhas de lixa de fixação

6080120

93 x 93

10

4932430321

4002395379828
A

B
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FOLHAS DE LIXA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA FDS140

ACESSÓRIOS PARA POLIR COM FIXAÇÃO RÁPIDA

zFolhas

de lixa perfuradas para madeira, metal, superfícies pintadas ou envernizadas.
do grão: alumina fundida meia aberta.
zCola: resina artificial. Papel extra resistente

Descrição

zTipo

Ø (mm)

Dimensão
(mm)

Quantidade

Referência

Código EAN
Ø

B

Grão

Dimensões (mm)

Quantidade

Referência

Código EAN

60

115 x 107

10

4932352420

4002395370795

80

115 x 107

10

4932352421

4002395370801

120

115 x 107

10

4932352422

4002395370818

240

115 x 107

10

4932352423

4002395370825

Flange para polir

150

Discos de lã para polir

150

Esponja para polir – dura

150

Esponja para polir – macia

150

25

1

4932430450

4002395381111

1

4932430453

4002395381142

50

1

4932430452

4002395381135

50

1

4932430451

4002395381128

A

FOLHAS DE LIXA PARA FIXAÇÃO POR GRAMPO PARA FDS140
zFolhas

de lixa perfuradas para madeira, metal, superfícies pintadas ou envernizadas.
do grão: alumina fundida meia aberta.
zCola: resina artificial. Papel extra resistente
zTipo

B

Grão

Dimensões (mm)

Quantidade

Referência

Código EAN

60

115 x 140

10

4932352424

4002395370832

80

115 x 140

10

4932352425

4002395370849

120

115 x 140

10

4932352426

4002395370856

240

115 x 140

10

4932352427

4002395370863

A

FOLHAS DE LIXA EM DELTA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA FDS140
Grão

Dimensões (mm)

Quantidade

Referência

Código EAN

60

110 x 88

10

4932352925

4002395375837

80

110 x 88

10

4932352926

4002395375844

120

110 x 88

10

4932352927

4002395375851

240

110 x 88

10

4932352928

4002395375868

B

A

FLANGES

DISCOS DE LIXA DE FIXAÇÃO RÁPIDA 6 FUROS

Descrição

Ø (mm)

No. of holes

Referência

Código EAN

Flange para EX 125 ES

125

8

4932352870

4002395375288

Flange para EX 150 ES

150

6

4932352871

4002395375295

zFolhas

de lixa perfuradas para madeira, metal, superfícies pintadas ou envernizadas.
zTipo do grão: alumina fundida meia aberta.
zCola: resina artificial. Papel extra resistente
Grão

Ø (mm)

Quantidade

Referência

Código EAN

40

150

5

4932430454

4002395381159
4002395381166

60

150

5

4932430455

80

150

5

4932430456

4002395381173

120

150

5

4932430457

4002395381180

180

150

5

4932430458

4002395381197

240

150

5

4932430459

4002395381203

Ø

FERRAMENTAS SEM FIO / MARTELOS /
BERBEQUINS / FERRAMENTAS PARA
TRABALHAR O METAL / FERRAMENTAS
PARA TRABALHAR A MADEIRA /
ACESSÓRIOS

TECHTRONIC INDUSTRIES IBERIA S.L.
AV. DA LIBERDADE 69 – 3ºC
1250-140 LISBOA
PORTUGAL
Rep. Fiscal em Portugal:
Ecovis Comark, Lda. /
NIPC 501 225 463

A AEG POWERTOOLS promete ser fiel à sua herança e oferecer soluções
inteligentes, inovadoras e de alto rendimento ao profissional de hoje
e de amanhã.

pt.aeg-powertools.eu

© AEG POWERTOOLS
AEG POWERTOOLS reserva-se o direito de alterar qualquer especificação,
incluindo imagens, características, condições de assistência e garantia sem
qualquer pré-aviso. AEG POWERTOOLS não se responsabiliza por erros
na impressão ou nos dados.
4939 6290 07

