GAMA SKIL 2019

Informações do produto

Aparafusadora sem fio 2710

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aparafusadora sem fio SKIL 2710
• Carregador micro USB
• 9 pontas de aparafusamento (S4.5, S5.5, S6.5, PH1,
PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3)
• Porta-pontas magnético
• Manual de instruções

Tensão: 3,6 V
Tensão: 4 «V Max»
Capacidade da bateria: 1,5 Ah
Velocidade em vazio: 220 r.p.m.
Binário máximo: 7 Nm
Tipo de bucha: Sextavado
Transmissão hexagonal: 6,35 mm
Capacidade de parafusos: 5 mm
Tempo de carregamento: 3 h
Luz LED: +
Peso: 0,4 kg
Tensão/frequência (carregador): 100-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 0,5 A

Características
• Aparafusadora de lítio sem fio com carregador micro
USB para uma gama ampla de opções de carregamento
• Ajuste de rotação para trabalhar em locais de difícil
acesso
• Design compacto e ergonómico
• Softgrip para um manuseamento confortável e um
controlo ótimo
• O indicador do nível de carga da bateria exibe um aviso
quando o nível da bateria está baixo
• Bloqueio automático do fuso para apertar ou desapertar
parafusos e pernos manualmente

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
175x57x132
12
504

Logística
Código de encomenda
SD1E 2710 AA

Código EAN
8719643000859

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora sem fio 2710

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aparafusadora sem fio SKIL 2710
• Mala compacta de transporte
• 13 pontas de aparafusamento (S4.5,5.5,6.5 &
PH1,3xPH2,PH3 & PZ1,3xPZ2,PZ3)
• 13 pontas de aparafusamento (H3,4,5,6,7 &
T10,15,20,25,27,30,40,45)
• 2 brocas sextavadas revestidas a titânio para préperfuração (2 e 3 mm)
• 5 conectores (6, 8, 10, 11 e 13 mm)
• Extensão para ligação a tomadas
• Carregador micro USB
• Porta-pontas magnético
• Manual de instruções

Tensão: 3,6 V
Tensão: 4 «V Max»
Capacidade da bateria: 1,5 Ah
Velocidade em vazio: 220 r.p.m.
Binário máximo: 7 Nm
Tipo de bucha: Sextavado
Transmissão hexagonal: 6,35 mm
Capacidade de parafusos: 5 mm
Tempo de carregamento: 3 h
Luz LED: +
Peso: 0,4 kg
Tensão/frequência (carregador): 100-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 0,5 A

Características
• Aparafusadora de lítio sem fio com carregador micro
USB para uma gama ampla de opções de carregamento
• Ajuste de rotação para trabalhar em locais de difícil
acesso
• Design compacto e ergonómico
• Softgrip para um manuseamento confortável e um
controlo ótimo
• O indicador do nível de carga da bateria exibe um aviso
quando o nível da bateria está baixo
• Bloqueio automático do fuso para apertar ou desapertar
parafusos e pernos manualmente

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
285x75x183
12
144

Logística
Código de encomenda
SD1E 2710 GA

Código EAN
8719643000866

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora/berbequim sem fio 2740

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tensão: 12 V
Capacidade da bateria: 2,0 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Velocidade em vazio: 0-400/0-1300 r.p.m.
Binário máximo: 35 Nm
Tipo de bucha: De aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 10 mm
Ajustes da embraiagem: 23 + 1
Interruptor de velocidade variável: +
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de parafusos: 8 mm
Peso líquido incluindo a bateria: 1,1 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 0,8 kg

Aparafusadora/berbequim sem fio SKIL 2740
Bateria de iões de lítio de 12 V 2,0 Ah (1x)
Carregador
Broca para aparafusadora de duas extremidades
Manual de instruções

Características
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Aparafusadora/berbequim sem fio com tecnologia de
iões de lítio de 12 V, compacta e versátil
• Duas velocidades: alta velocidade para perfurar e
binário elevado para trabalhos de aparafusamento mais
exigentes
• Bucha de aperto rápido com um bloco de 10 mm

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
Not available
Not available
Not available

Logística
Código de encomenda
DD1E 2740 AA

Código EAN
8719643000873

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora/berbequim sem fio 3010

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aparafusadora/berbequim sem fio SKIL 3010
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Carregador (3122 AA)
• Broca para aparafusadora de duas extremidades
• Clip de fixação ao cinto
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Velocidade em vazio: 0-420/0-1450 r.p.m.
Binário máximo: 50 Nm
Tipo de bucha: Metálica de aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 13 mm
Ajustes da embraiagem: 17 + 1
Interruptor de velocidade variável: +
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de parafusos: 8 mm
Tempo de carregamento: 1,25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 1,4 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 1,0 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
378x235x136
4
64

Logística
Código de encomenda
DD1E 3010 AA

Código EAN
8719643000903

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora/berbequim sem fio 3010

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aparafusadora/berbequim sem fio SKIL 3010
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (2x)
• Carregador (3122 AA)
• Broca para aparafusadora de duas extremidades
• Clip de fixação ao cinto
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 2
Velocidade em vazio: 0-420/0-1450 r.p.m.
Binário máximo: 50 Nm
Tipo de bucha: Metálica de aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 13 mm
Ajustes da embraiagem: 17 + 1
Interruptor de velocidade variável: +
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de parafusos: 8 mm
Tempo de carregamento: 1,25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 1,4 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 1,0 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
378x235x136
4
64

Logística
Código de encomenda
DD1E 3010 BA

Código EAN
8719643000927

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora/berbequim sem fio 3010

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aparafusadora/berbequim sem fio SKIL 3010
• Mala de transporte
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (2x)
• Carregador (3122 AA)
• Broca para aparafusadora de duas extremidades
• Clip de fixação ao cinto
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 2
Velocidade em vazio: 0-420/0-1450 r.p.m.
Binário máximo: 50 Nm
Tipo de bucha: Metálica de aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 13 mm
Ajustes da embraiagem: 17 + 1
Interruptor de velocidade variável: +
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de parafusos: 8 mm
Tempo de carregamento: 1,25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 1,4 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 1,0 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
390x300x110
3
45

Logística
Código de encomenda
DD1E 3010 HB

Código EAN
8719643002877

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora/berbequim de percussão sem fio 3020

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aparafusadora/berbequim de percussão sem fio SKIL
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Carregador (3122 AA)
• Broca para aparafusadora de duas extremidades
• Clip de fixação ao cinto
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Velocidade em vazio: 0-420/0-1450 r.p.m.
Binário máximo: 55 Nm
Tipo de bucha: Metálica de aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 13 mm
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em alvenaria: 13 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de parafusos: 8 mm
Ajustes da embraiagem: 17 + 1 + 1
Intensidade máx. de impacto: 0-6300/0-21750 /min
Tempo de carregamento: 1,25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 1,5 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 1,1 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
378x235x136
4
64

Logística
Código de encomenda
CD1E 3020 AA

Código EAN
8719643000965

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora/berbequim de percussão sem fio 3020

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aparafusadora/berbequim de percussão sem fio SKIL
• Mala de transporte
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (2x)
• Carregador (3122 AA)
• Broca para aparafusadora de duas extremidades
• Clip de fixação ao cinto
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 2
Velocidade em vazio: 0-420/0-1450 r.p.m.
Binário máximo: 55 Nm
Tipo de bucha: Metálica de aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 13 mm
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em alvenaria: 13 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de parafusos: 8 mm
Ajustes da embraiagem: 17 + 1 + 1
Intensidade máx. de impacto: 0-6300/0-21750 /min
Tempo de carregamento: 1,25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 1,5 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 1,1 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
390x300x110
3
45

Logística
Código de encomenda
CD1E 3020 HB

Código EAN
8719643002891

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora/berbequim de percussão sem fio 3020

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aparafusadora/berbequim de percussão sem fio SKIL
• Mala de transporte
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 4,0 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Carregador (3122 AA)
• Broca para aparafusadora de duas extremidades
• Clip de fixação ao cinto
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 & 4,0 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 2
Velocidade em vazio: 0-420/0-1450 r.p.m.
Binário máximo: 55 Nm
Tipo de bucha: Metálica de aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 13 mm
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em alvenaria: 13 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de parafusos: 8 mm
Ajustes da embraiagem: 17 + 1 + 1
Intensidade máx. de impacto: 0-6300/0-21750 /min
Tempo de carregamento: 1,25 & 2 h
Peso líquido incluindo a bateria: 1,5 & 1,8 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 1,1 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
390x300x110
3
45

Logística
Código de encomenda
CD1E 3020 HC

Código EAN
8719643002884

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto – Aparafusadora/berbequim de percussão sem
fio «Brushless» 3070

Especificações
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Velocidade em vazio: 0-480/0-1800 r.p.m.
Binário máximo: 60 Nm
Sem escova: +
Tipo de bucha: Metálica de aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 13 mm
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em alvenaria: 13 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 50 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de parafusos: 10 mm
Ajustes da embraiagem: 17 + 1 + 1
Intensidade máx. de impacto: 0-7200/0-27000 /min
Tempo de carregamento: 1,25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 1,5 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 1,1 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

A embalagem contém
• Aparafusadora/berbequim de percussão sem fio e
sem escovas SKIL 3070
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Carregador (3122 AA)
• Broca para aparafusadora de duas extremidades
• Clip de fixação ao cinto
• Manual de instruções

Características

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
378x235x136
4
64

Logística
Código de encomenda
CD1E 3070 AA

Código EAN
8719643001030

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto – Aparafusadora/berbequim de percussão sem
fio «Brushless» 3070

Especificações
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 2
Velocidade em vazio: 0-480/0-1800 r.p.m.
Binário máximo: 60 Nm
Sem escova: +
Tipo de bucha: Metálica de aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 13 mm
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em alvenaria: 13 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 50 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de parafusos: 10 mm
Ajustes da embraiagem: 17 + 1 + 1
Intensidade máx. de impacto: 0-7200/0-27000 /min
Tempo de carregamento: 1,25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 1,5 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 1,1 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

A embalagem contém
• Aparafusadora/berbequim de percussão sem fio e
sem escovas SKIL 3070
• Mala de transporte
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (2x)
• Carregador (3122 AA)
• Broca para aparafusadora de duas extremidades
• Clip de fixação ao cinto
• Manual de instruções

Características

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
390x300x110
3
45

Logística
Código de encomenda
CD1E 3070 HA

Código EAN
8719643002914

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora de impacto sem fio 3210

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aparafusadora de impacto sem fio SKIL 3210
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Carregador (3122 AA)
• Ponta de aparafusamento PH2
• Clip de fixação ao cinto
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Velocidade em vazio: 0-2500 r.p.m.
Binário máximo: 140 Nm
Intensidade máx. de impacto: 0-3200 /min
Tipo de bucha: Sextavado
Capacidade da bucha: 6,35 mm
Interruptor de velocidade variável: +
Luz LED: +
Capacidade de parafusos: 10 mm
Tempo de carregamento: 1,25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 1,3 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 0,9 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Elevado binário para aparafusamento e remoção sem
esforço de parafusos e pernos

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
378x235x136
4
64

Logística
Código de encomenda
SD1E 3210 AA

Código EAN
8719643001108

Código de mercadoria
8467190000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora de impacto sem fio 3210

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aparafusadora de impacto sem fio SKIL 3210
• Mala de transporte
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Carregador (3122 AA)
• Ponta de aparafusamento PH2
• Clip de fixação ao cinto
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Velocidade em vazio: 0-2500 r.p.m.
Binário máximo: 140 Nm
Intensidade máx. de impacto: 0-3200 /min
Tipo de bucha: Sextavado
Capacidade da bucha: 6,35 mm
Interruptor de velocidade variável: +
Luz LED: +
Capacidade de parafusos: 10 mm
Tempo de carregamento: 1,25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 1,3 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 0,9 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Elevado binário para aparafusamento e remoção sem
esforço de parafusos e pernos

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
390x300x110
3
45

Logística
Código de encomenda
SD1E 3210 GA

Código EAN
8719643002921

Código de mercadoria
8467190000
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Portugal

Informações do produto

Martelo rotativo sem fio 3810

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Martelo rotativo sem fio SKIL 3810
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Carregador (3122 AA)
• Porta-pontas magnético (75 mm)
• Bucha de aperto rápido com adaptador «SDS+»
• 10 pontas de aparafusamento (S4, S6, PH1, PH2,
PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Velocidade em vazio: 0-900 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-5000 /min
Tipo de bucha: SDS+ e Sextavado
Força de impacto: 1 J
Capacidade de perfuração em aço: 10 mm
Capacidade em betão: 12 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 12 mm
Interruptor de velocidade variável: +
Luz LED: +
Tempo de carregamento: 1,25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 1,9 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 1,5 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
378x235x136
4
64

Logística
Código de encomenda
RH1E 3810 AA

Código EAN
8719643001153

Código de mercadoria
8467219100
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Informações do produto

Martelo rotativo sem fio 3810

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Martelo rotativo sem fio SKIL 3810
• Mala de transporte
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Carregador (3122 AA)
• Porta-pontas magnético (75 mm)
• Bucha de aperto rápido com adaptador «SDS+»
• 10 pontas de aparafusamento (S4, S6, PH1, PH2,
PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Velocidade em vazio: 0-900 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-5000 /min
Tipo de bucha: SDS+ e Sextavado
Força de impacto: 1 J
Capacidade de perfuração em aço: 10 mm
Capacidade em betão: 12 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 12 mm
Interruptor de velocidade variável: +
Luz LED: +
Tempo de carregamento: 1.25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 1,9 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 1,5 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
441x266x245
3
36

Logística
Código de encomenda
RH1E 3810 GA

Código EAN
8719643002938

Código de mercadoria
8467219100
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Informações do produto

Rebarbadora sem fio 3920

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Rebarbadora sem fio SKIL 3920
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Carregador (3122 AA)
• Resguardo
• Pega lateral
• Chave
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Ø máximo do disco: 115 mm
Velocidade em vazio: 8500 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Tempo de carregamento: 1.25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 2,2 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 1,7 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Rebarbadora sem fio «20V Max» (18 V) potente para
um desbaste ou corte fácil e controlado
• A proteção contra o rearranque assegura que a
ferramenta não volta a arrancar automaticamente após
um corte de energia

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
378x235x136
4
64

Logística
Código de encomenda
AG1E 3920 AA

Código EAN
8719643001351

Código de mercadoria
8467295100
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Informações do produto

Serra vertical sem fio 3420

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Serra vertical SKIL 3420
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Carregador (3122 AA)
• Lâmina de serra (madeira macia, fina)
• Lâmina de serra (madeira dura, média)
• Lâmina de serra (madeira, curva)
• Lâmina de serra (metal, fina)
• Lâmina de serra (metal, grossa)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Velocidade da lâmina: 0-2800 p.m.
Posições orbitais: 4
Comprimento do curso: 23 mm
Capacidade em madeira: 65 mm
Capacidade em alumínio: 8 mm
Capacidade em metal: 6 mm
Luz LED: +
Tempo de carregamento: 1,25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 2,2 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 1,8 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Serra vertical sem fio «20V Max» (18 V) potente para
uma variedade de tarefas de serragem de bricolage

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
370x222x95
4
96

Logística
Código de encomenda
SW1E 3420 AA

Código EAN
8719643001306

Código de mercadoria
8467229000
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Informações do produto

Serra vertical sem fio 3420

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Serra vertical SKIL 3420
• Saco de transporte
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Carregador (3122 AA)
• Lâmina de serra (madeira macia, fina)
• Lâmina de serra (madeira dura, média)
• Lâmina de serra (madeira, curva)
• Lâmina de serra (metal, fina)
• Lâmina de serra (metal, grossa)
• Adaptador para aspirador
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Velocidade da lâmina: 0-2800 p.m.
Posições orbitais: 4
Comprimento do curso: 23 mm
Capacidade em madeira: 65 mm
Capacidade em alumínio: 8 mm
Capacidade em metal: 6 mm
Luz LED: +
Tempo de carregamento: 1.25 h
Peso líquido excluindo a bateria: 1,8 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Serra vertical sem fio «20V Max» (18 V) potente para
uma variedade de tarefas de serragem de bricolage
• A luz LED ilumina a linha de corte para uma melhor
visibilidade da peça a trabalhar

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
Not available
Not available
Not available

Logística
Código de encomenda
SW1E 3420 DA

Código EAN
8719643001313

Código de mercadoria
8467229000
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Informações do produto

Serra sabre sem fio 3470

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Serra sabre SKIL 3470
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Carregador (3122 AA)
• Lâmina de serra (madeira)
• Chave hexagonal
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Comprimento do curso: 25 mm
Velocidade da lâmina: 0-3000 p.m.
Capacidade em madeira: 120 mm
Capacidade em alumínio: 24 mm
Capacidade em metal: 20 mm
Tempo de carregamento: 1.25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 2,1 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 1,7 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Serra sabre sem fio «20V Max» (18 V) potente para
serrar sem esforço
• Ideal para uma vasta gama de aplicações de corte,
como corte de demolição, poda, corte de ramos de
árvores

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
416x233x85
4
80

Logística
Código de encomenda
SW1E 3470 AA

Código EAN
8719643001252

Código de mercadoria
8467229000
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Informações do produto

Multiferramenta sem fio 3620

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Multiferramenta sem fio SKIL 3620
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Carregador (3122 AA)
• Folhas de lixa (3x gr60, 3x gr120, 3x gr180)
• Placa base de lixamento
• Lâmina de serra segmentada HCS
• Lâmina de serra de corte por imersão bimetálica
• Batente de profundidade
• Adaptador para aspirador
• Chave hexagonal
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Velocidade em vazio: 11000-16000 r.p.m.
Ângulo de oscilação esquerda/direita: 3.6 °
Luz LED: +
Tempo de carregamento: 1,25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 1,4 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 1 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Multiferramenta sem fio «20V Max» (18 V) potente para
lixar, serrar, cortar e muito mais
• Arranque suave para um aumento gradual da
velocidade até ao máximo
• Iluminação LED para uma melhor visualização da peça
a ser trabalhada e um trabalho mais confortável em
áreas mal iluminadas

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
378x235x136
4
64

Logística
Código de encomenda
MF1E 3620 AA

Código EAN
8719643001405

Código de mercadoria
8467298500
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Informações do produto

Serra circular sem fio 3520

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Serra circular sem fio SKIL 3520
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 2,5 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Carregador (3122 AA)
• Disco de serra pastilhado (24 dentes, Ø de 165 mm,
• Guia paralela
• Saco para o pó
• Adaptador para aspirador
• Chave hexagonal
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Capacidade a 90°: 54 mm
Capacidade a 45º: 44 mm
Velocidade em vazio: 4.500 r.p.m.
Ø do disco de serra: 165 mm
Ø do veio: 16 mm
Luz LED: +
Tempo de carregamento: 1,25 h
Peso líquido incluindo a bateria: 2,9 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 2,5 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 2,4 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Serra circular sem fio «20V Max» (18 V) potente com
uma profundidade de corte até 54 mm
• A luz LED ilumina a linha de corte para uma melhor
visibilidade da peça a trabalhar

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
361x227x210
2
40

Logística
Código de encomenda
SW1E 3520 AA

Código EAN
8719643001207

Código de mercadoria
8467223000
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Informações do produto

Serra circular sem fio 3520

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Serra circular sem fio SKIL 3520
• Saco de transporte
• Bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) de 4,0 Ah «
Keep Cool» (1x)
• Carregador «Rapid» (3123 AA)
• Disco de serra pastilhado (24 dentes, Ø de 165 mm,
• Guia paralela
• Saco para o pó
• Adaptador para aspirador
• Chave hexagonal
• Manual de instruções

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 4 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Capacidade a 90°: 54 mm
Capacidade a 45º: 44 mm
Velocidade em vazio: 4.500 r.p.m.
Ø do disco de serra: 165 mm
Ø do veio: 16 mm
Luz LED: +
Tempo de carregamento: 0.83 h
Peso líquido incluindo a bateria: 3,2 kg
Peso líquido excluindo a bateria: 2,5 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz
Corrente de carga: 6,0 A

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Serra circular sem fio «20V Max» (18 V) potente com
uma profundidade de corte até 54 mm
• A luz LED ilumina a linha de corte para uma melhor
visibilidade da peça a trabalhar

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
470x320x110
3
18

Logística
Código de encomenda
SW1E 3520 DB

Código EAN
8719643001221

Código de mercadoria
8467223000
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Informações do produto

Aparafusadora/berbequim sem fio 3010

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Número de acumuladores: 0
Velocidade em vazio: 0-420/0-1450 r.p.m.
Binário máximo: 50 Nm
Tipo de bucha: Metálica de aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 13 mm
Ajustes da embraiagem: 17 + 1
Interruptor de velocidade variável: +
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de parafusos: 8 mm
Peso líquido excluindo a bateria: 1,0 kg

Aparafusadora/berbequim sem fio SKIL 3010
Broca para aparafusadora de duas extremidades
Clip de fixação ao cinto
Manual de instruções

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Duas velocidades: alta velocidade para perfurar e
binário elevado para trabalhos de aparafusamento mais
exigentes
• Bucha de aperto rápido em metal com um bloco de 13
mm

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
216x209x81
6
144

Logística
Código de encomenda
DD1E 3010 CA

Código EAN
8719643000880

Código de mercadoria
8467211000
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Informações do produto

Aparafusadora/berbequim de percussão sem fio 3020

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Número de acumuladores: 0
Velocidade em vazio: 0-420/0-1450 r.p.m.
Binário máximo: 55 Nm
Tipo de bucha: Metálica de aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 13 mm
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em alvenaria: 13 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de parafusos: 8 mm
Ajustes da embraiagem: 17 + 1 + 1
Intensidade máx. de impacto: 0-6300/0-21750 /min
Peso líquido excluindo a bateria: 1,1 kg

Aparafusadora/berbequim de percussão sem fio SKIL
Broca para aparafusadora de duas extremidades
Clip de fixação ao cinto
Manual de instruções

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• 3 funções: aparafusamento, perfuração e perfuração
com percussão
• Função de berbequim de percussão para perfurar
alvenaria

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
216x209x81
6
144

Logística
Código de encomenda
CD1E 3020 CA

Código EAN
8719643000941

Código de mercadoria
8467211000
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Informações do produto – Aparafusadora/berbequim de percussão sem
fio «Brushless» 3070

Especificações
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Número de acumuladores: 0
Velocidade em vazio: 0-480/0-1800 r.p.m.
Binário máximo: 60 Nm
Sem escova: +
Tipo de bucha: Metálica de aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 13 mm
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em alvenaria: 13 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 50 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de parafusos: 10 mm
Ajustes da embraiagem: 17 + 1 + 1
Intensidade máx. de impacto: 0-7200/0-27000 /min
Peso líquido excluindo a bateria: 1,1 kg

A embalagem contém
• Aparafusadora/berbequim de percussão sem fio e
sem escovas SKIL 3070
• Broca para aparafusadora de duas extremidades
• Clip de fixação ao cinto
• Manual de instruções

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Motor sem escovas compacto mas potente para mais
potência e autonomia e vida útil mais longas

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
216x209x81
6
144

Logística
Código de encomenda
CD1E 3070 CA

Código EAN
8719643001016

Código de mercadoria
8467211000
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Informações do produto

Aparafusadora de impacto sem fio 3210

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Número de acumuladores: 0
Velocidade em vazio: 0-2500 r.p.m.
Binário máximo: 140 Nm
Intensidade máx. de impacto: 0-3200 /min
Tipo de bucha: Sextavado
Capacidade da bucha: 6,35 mm
Interruptor de velocidade variável: +
Luz LED: +
Capacidade de parafusos: 10 mm
Peso líquido excluindo a bateria: 0,9 kg

Aparafusadora de impacto sem fio SKIL 3210
Ponta de aparafusamento PH2
Clip de fixação ao cinto
Manual de instruções

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Elevado binário para aparafusamento e remoção sem
esforço de parafusos e pernos
• Design compacto e leve
• Caixa de engrenagens robusta em alumínio para maior
durabilidade
• Bucha sextavada de fixação rápida (6,35 mm / ¼") para
facilitar a troca de acessórios

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
216x209x81
6
144

Logística
Código de encomenda
SD1E 3210 CA

Código EAN
8719643001085

Código de mercadoria
8467190000
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Portugal

Informações do produto

Martelo rotativo sem fio 3810

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 0
Velocidade em vazio: 0-900 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-5000 /min
Tipo de bucha: SDS+ e Sextavado
Força de impacto: 1 J
Capacidade de perfuração em aço: 10 mm
Capacidade em betão: 12 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 12 mm
Interruptor de velocidade variável: +
Luz LED: +
Peso líquido excluindo a bateria: 1,5 kg

Martelo rotativo sem fio SKIL 3810
Porta-pontas magnético (75 mm)
Bucha de aperto rápido com adaptador «SDS+»
10 pontas de aparafusamento (S4, S6, PH1, PH2,
PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manual de instruções

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Mecanismo pneumático de percussão para perfurar em
betão
• 3 em 1: para aparafusamento, perfuração e perfuração
com percussão em betão
• Compatível com brocas «SDS+», bem como com
brocas sextavadas e pontas de aparafusamento

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
299x207x73
4
144

Logística
Código de encomenda
RH1E 3810 CA

Código EAN
8719643001139

Código de mercadoria
8467219100
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Portugal

Informações do produto

Rebarbadora sem fio 3920

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Número de acumuladores: 0
Ø máximo do disco: 115 mm
Velocidade em vazio: 8500 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Peso líquido excluindo a bateria: 1,7 kg

Rebarbadora sem fio SKIL 3920
Resguardo
Pega lateral
Chave
Manual de instruções

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Rebarbadora sem fio «20V Max» (18 V) potente para
um desbaste ou corte fácil e controlado
• A proteção contra o rearranque assegura que a
ferramenta não volta a arrancar automaticamente após
um corte de energia
• Arranque suave para um aumento gradual de
velocidade até ao máximo, evitando contra-golpes
• Punho lateral com três posições para uma preensão
ótima em todas as aplicações

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
301x153x119
4
96

Logística
Código de encomenda
AG1E 3920 CA

Código EAN
8719643001337

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Serra vertical sem fio 3420

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Número de acumuladores: 0
Velocidade da lâmina: 0-2800 p.m.
Posições orbitais: 4
Comprimento do curso: 23 mm
Capacidade em madeira: 65 mm
Capacidade em alumínio: 8 mm
Capacidade em metal: 6 mm
Luz LED: +
Peso líquido excluindo a bateria: 1,8 kg

Serra vertical SKIL 3420
Lâmina de serra (madeira macia, fina)
Lâmina de serra (madeira dura, média)
Lâmina de serra (madeira, curva)
Lâmina de serra (metal, fina)
Lâmina de serra (metal, grossa)
Adaptador para aspirador
Manual de instruções

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Serra vertical sem fio «20V Max» (18 V) potente para
uma variedade de tarefas de serragem de bricolage
• A luz LED ilumina a linha de corte para uma melhor
visibilidade da peça a trabalhar
• Seletor de material com quatro ajustes: sempre o ajuste
correto para o trabalho em questão
• Controlo da velocidade variável para cortes de alta
precisão em diversos materiais

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
240x222x95
6
96

Logística
Código de encomenda
SW1E 3420 CA

Código EAN
8719643001283

Código de mercadoria
8467229000

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Serra circular sem fio 3520

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Número de acumuladores: 0
Capacidade a 90°: 54 mm
Capacidade a 45º: 44 mm
Velocidade em vazio: 4.500 r.p.m.
Ø do disco de serra: 165 mm
Ø do veio: 16 mm
Luz LED: +
Peso líquido excluindo a bateria: 2,5 kg

Serra circular sem fio SKIL 3520
Disco de serra pastilhado (24 dentes, Ø de 165 mm,
Guia paralela
Saco para o pó
Adaptador para aspirador
Chave hexagonal
Manual de instruções

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Serra circular sem fio «20V Max» (18 V) potente com
uma profundidade de corte até 54 mm
• A luz LED ilumina a linha de corte para uma melhor
visibilidade da peça a trabalhar
• Profundidade máxima de corte de 54 mm a 90° e 44 mm
a 45°
• Visor da linha de serração, para um traçado fácil e
preciso da linha marcada

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
341x225x210
2
40

Logística
Código de encomenda
SW1E 3520 CA

Código EAN
8719643001184

Código de mercadoria
8467223000
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Portugal

Informações do produto

Serra sabre sem fio 3470

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Número de acumuladores: 0
Comprimento do curso: 25 mm
Velocidade da lâmina: 0-3000 p.m.
Capacidade em madeira: 120 mm
Capacidade em alumínio: 24 mm
Capacidade em metal: 20 mm
Peso líquido excluindo a bateria: 1,7 kg

Serra sabre SKIL 3470
Lâmina de serra (madeira)
Chave hexagonal
Manual de instruções

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Serra sabre sem fio «20V Max» (18 V) potente para
serrar sem esforço
• Ideal para uma vasta gama de aplicações de corte,
como corte de demolição, poda, corte de ramos de
árvores
• A luz LED ilumina a linha de corte para uma melhor
visibilidade da peça a trabalhar
• Controlo da velocidade variável para resultados de corte
perfeitos em vários materiais

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
416x169x76
5
100

Logística
Código de encomenda
SW1E 3470 CA

Código EAN
8719643001238

Código de mercadoria
8467229000

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Multiferramenta sem fio 3620

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Número de acumuladores: 0
Velocidade em vazio: 11000-16000 r.p.m.
Ângulo de oscilação esquerda/direita: 3.6 °
Luz LED: +
Peso líquido excluindo a bateria: 1 kg

Multiferramenta sem fio SKIL 3620
Folhas de lixa (3x gr60, 3x gr120, 3x gr180)
Placa base de lixamento
Lâmina de serra segmentada HCS
Lâmina de serra de corte por imersão bimetálica
Batente de profundidade
Adaptador para aspirador
Chave hexagonal
Manual de instruções

Características
• Parte da «Energy Platform» da SKIL: O sistema de
bateria flexível
• A tecnologia de bateria «Keep Cool» assegura uma
autonomia 25% mais longa e o dobro da vida útil
• Multiferramenta sem fio «20V Max» (18 V) potente para
lixar, serrar, cortar e muito mais
• Arranque suave para um aumento gradual da
velocidade até ao máximo
• Iluminação LED para uma melhor visualização da peça
a ser trabalhada e um trabalho mais confortável em
áreas mal iluminadas
• Ideal para uma grande variedade de trabalhos de
bricolage, particularmente útil quando é necessário
trabalho de detalhe

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
310x180x70
6
180

Logística
Código de encomenda
MF1E 3620 CA

Código EAN
8719643001382

Código de mercadoria
8467298500

Manual do Produto
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Informações do produto

Berbequim com percussão 6725

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 710 L
Tipo de bucha: De aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 13 mm
Interruptor de velocidade variável: +
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de perfuração em alvenaria: 16 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Velocidade em vazio: 0-2800 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-47600 /min
Peso: 2,0 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Berbequim de percussão SKIL 6725
Pega lateral
Batente de profundidade
Manual de instruções

Características
• Potente berbequim de percussão de 710 W
• Design compacto e ergonómico
• Função de berbequim de percussão para perfurar
alvenaria
• Paragem da percussão para todos os trabalhos
regulares de perfuração e de aparafusamento
• Bucha de aperto rápido em metal com um bloco de 13
mm com bloqueio
• Bloqueio do fuso para uma substituição de acessórios
fácil e rápida

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
313x223x78
6
108

Logística
Código de encomenda
HD1E 6725 AA

Código EAN
8719643000637

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Informações do produto

Berbequim com percussão 6725

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potência: 710 L
Tipo de bucha: De aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 13 mm
Interruptor de velocidade variável: +
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de perfuração em alvenaria: 16 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Velocidade em vazio: 0-2800 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-47600 /min
Peso: 2,0 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Berbequim de percussão SKIL 6725
Mala compacta de transporte
Jogo de 5 brocas para madeira (Ø 6, 6, 8, 8, 10 mm)
Jogo de 5 brocas para alvenaria (Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm)
Pega lateral
Batente de profundidade
Manual de instruções

Características
• Potente berbequim de percussão de 710 W
• Design compacto e ergonómico
• Função de berbequim de percussão para perfurar
alvenaria
• Paragem da percussão para todos os trabalhos
regulares de perfuração e de aparafusamento
• Bucha de aperto rápido em metal com um bloco de 13
mm com bloqueio
• Bloqueio do fuso para uma substituição de acessórios
fácil e rápida

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
366x298x99
5
60

Logística
Código de encomenda
HD1E 6725 GA

Código EAN
8719643000651

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Informações do produto

Berbequim com percussão 6745

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potência: 1.050 L
Tipo de bucha: Metálica de aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 13 mm
Interruptor de velocidade variável: +
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de perfuração em alvenaria: 20 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 50 mm
Velocidade em vazio: 0-1200/0-3200 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-20400/0-54400 /min
Peso: 2,6 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Berbequim de percussão SKIL 6745
Mala compacta de transporte
Jogo de 5 brocas para madeira (Ø 6, 6, 8, 8, 10 mm)
Jogo de 5 brocas para alvenaria (Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm)
Pega lateral
Batente de profundidade
Manual de instruções

Características
• Potente berbequim de percussão de 1050 W
• Duas velocidades: alta velocidade para trabalhos de
perfuração rápidos e baixa velocidade para trabalhos de
perfuração e aparafusamento mais exigentes
• Função de berbequim de percussão para perfurar
alvenaria
• Paragem da percussão para todos os trabalhos
regulares de perfuração e de aparafusamento
• Bucha de aperto rápido em metal com um bloco de 13
mm com bloqueio
• Bloqueio do fuso automático para uma substituição de
acessórios fácil e rápida

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
392x307x113
3
54

Logística
Código de encomenda
HD1E 6745 GA

Código EAN
8719643000699

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Martelo rotativo 1770

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 850 L
Tipo de bucha: SDS+
Força de impacto: 2,8 J
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade em betão: 26 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Velocidade em vazio: 0-980 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 5150 /min
Peso: 3,1 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Martelo rotativo SKIL 1770
Pega lateral
Batente de profundidade
Manual de instruções

Características
• Potente martelo rotativo pneumático de 850 W para
perfuração sem esforço em betão
• Quatro funções: 1. Perfuração com percussão; 2.
Paragem de percussão para perfuração normal; 3.
Paragem da rotação para trabalhos leves de
cinzelagem; 4. Cinzelagem com rotação livre para
máxima liberdade de movimentos
• Sistema «SDS+» para uma troca rápida e fácil de
pontas
• Punho ergonómico para máximo conforto do utilizador
• A embraiagem de segurança oferece proteção caso a
ponta fique bloqueada
• Interruptor de velocidade variável com botão de bloqueio
para um trabalho contínuo

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
375x295x95
4
72

Logística
Código de encomenda
RH1E 1770 AA

Código EAN
8719643000750

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Informações do produto

Martelo rotativo 1770

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potência: 850 L
Tipo de bucha: SDS+
Força de impacto: 2,8 J
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade em betão: 26 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Velocidade em vazio: 0-980 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 5150 /min
Peso: 3,1 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Martelo rotativo SKIL 1770
Mala de transporte resistente
Brocas «SDS+» (6, 8, 10 mm)
Bucha de 13 mm com adaptador «SDS+»
Pega lateral
Batente de profundidade
Manual de instruções

Características
• Potente martelo rotativo pneumático de 850 W para
perfuração sem esforço em betão
• Quatro funções: 1. Perfuração com percussão; 2.
Paragem de percussão para perfuração normal; 3.
Paragem da rotação para trabalhos leves de
cinzelagem; 4. Cinzelagem com rotação livre para
máxima liberdade de movimentos
• Sistema «SDS+» para uma troca rápida e fácil de
pontas
• Punho ergonómico para máximo conforto do utilizador
• A embraiagem de segurança oferece proteção caso a
ponta fique bloqueada
• Interruptor de velocidade variável com botão de bloqueio
para um trabalho contínuo

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
460x305x115
2
40

Logística
Código de encomenda
RH1E 1770 GA

Código EAN
8719643000774

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Informações do produto

Martelo rotativo 1781

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potência: 1.500 L
Tipo de bucha: SDS+
Força de impacto: 5,0 J
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade em betão: 36 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Velocidade em vazio: 100-750 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 400-3000 /min
Peso: 5,3 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Martelo rotativo SKIL 1781
Mala de transporte resistente
Brocas «SDS+» (8, 10, 12 mm)
Cinzel pontiagudo «SDS+»
Cinzel plano «SDS+»
Bucha de 13 mm com adaptador «SDS+»
Punho lateral antivibração
Batente de profundidade
Manual de instruções

Características
• Potente martelo rotativo em forma de L com um motor
de 1500 W
• Três funções: perfuração com percussão, paragem do
martelo rotativo para perfuração normal e paragem da
rotação para trabalhos de cinzelagem
• O sistema de redução de vibrações assegura uma ótima
comodidade de trabalho e vibrações reduzidas
• Sistema «SDS+» para uma troca rápida e fácil de
pontas
• Robusta caixa de engrenagem de magnésio
• A embraiagem de segurança oferece proteção caso a
ponta fique bloqueada

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
455x345x130
2
36

Logística
Código de encomenda
RH1E 1781 GB

Código EAN
8719643000811

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Informações do produto

Rebarbadora 9130

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 720 L
Ø máximo do disco: 115 mm
Velocidade em vazio: 12000 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Peso: 2,2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Rebarbadora SKIL 9130
Resguardo
Pega lateral
Chave para acessórios
Jogo de flanges
Manual de instruções

Características
• Motor de 720 W eficiente para excelentes resultados de
corte, desbaste e desenferrujamento
• Interruptor de patilha para controlo ideal; requer apenas
uma ligeira pressão para acionamento e a ferramenta
desliga-se quando é libertado
• Punho lateral com três posições para uma preensão
ótima em todas as aplicações
• O resguardo com sistema «Clic» pode ser ajustado em
segundos a qualquer situação de trabalho
• Depósito integrado para chave no punho lateral
• Rolamentos de esferas com isolamento contra o pó para
uma longa vida útil e engrenagens helicoidais para força
e pouco ruído

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
333x148x125
4
96

Logística
Código de encomenda
AG1E 9130 AA

Código EAN
8719643000354

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto
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Informações do produto

Rebarbadora 9131

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 720 L
Ø máximo do disco: 125 mm
Velocidade em vazio: 12000 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Peso: 2,2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Rebarbadora SKIL 9131
Resguardo
Pega lateral
Chave para acessórios
Jogo de flanges
Manual de instruções

Características
• Motor de 720 W eficiente para excelentes resultados de
corte, desbaste e desenferrujamento
• Interruptor de patilha para controlo ideal; requer apenas
uma ligeira pressão para acionamento e a ferramenta
desliga-se quando é libertado
• Punho lateral com três posições para uma preensão
ótima em todas as aplicações
• O resguardo com sistema «Clic» pode ser ajustado em
segundos a qualquer situação de trabalho
• Depósito integrado para chave no punho lateral
• Rolamentos de esferas com isolamento contra o pó para
uma longa vida útil e engrenagens helicoidais para força
e pouco ruído

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
333x148x125
4
96

Logística
Código de encomenda
AG1E 9131 AA

Código EAN
8719643000378

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Rebarbadora 9131

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Potência: 720 L
Ø máximo do disco: 125 mm
Velocidade em vazio: 12000 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Peso: 2,2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Rebarbadora SKIL 9131
Mala de transporte
Disco de rebarbar (3x)
Resguardo
Punho lateral «VRS+»
Chave para acessórios
Jogo de flanges
Manual de instruções

Características
• Motor de 720 W eficiente para excelentes resultados de
corte, desbaste e desenferrujamento
• Punho lateral com «VRS+»: um sistema de redução de
vibrações exclusivo e superior
• Interruptor de patilha para controlo ideal; requer apenas
uma ligeira pressão para acionamento e a ferramenta
desliga-se quando é libertado
• Punho lateral com três posições para uma preensão
ótima em todas as aplicações
• O resguardo com sistema «Clic» pode ser ajustado em
segundos a qualquer situação de trabalho
• Rolamentos de esferas com isolamento contra o pó para
uma longa vida útil e engrenagens helicoidais para força
e pouco ruído

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
Not available
Not available
Not available

Logística
Código de encomenda
AG1E 9131 GA

Código EAN
8719643002853

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Rebarbadora 9132

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 850 L
Ø máximo do disco: 125 mm
Velocidade em vazio: 12000 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Peso: 2,2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Rebarbadora SKIL 9132
Resguardo
Punho lateral «VRS+»
Chave para acessórios
Jogo de flanges
Manual de instruções

Características
• Potente motor 850 W para cortar, rebarbar e
desenferrujar com resultados perfeitos
• Punho lateral com «VRS+»; um sistema de redução de
vibrações exclusivo e superior
• Interruptor de patilha para controlo ideal; requer apenas
uma ligeira pressão para acionamento e a ferramenta
desliga-se quando é libertado
• Punho lateral com três posições para uma preensão
ótima em todas as aplicações
• O resguardo com sistema «Clic» pode ser ajustado em
segundos a qualquer situação de trabalho
• Rolamentos de esferas com isolamento contra o pó para
uma longa vida útil e engrenagens helicoidais para força
e pouco ruído

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
333x148x125
4
96

Logística
Código de encomenda
AG1E 9132 AB

Código EAN
8719643000439

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Rebarbadora 9132

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Potência: 850 L
Ø máximo do disco: 125 mm
Velocidade em vazio: 12000 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Peso: 2,2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Rebarbadora SKIL 9132
Mala de transporte
Disco de rebarbar (3x)
Resguardo
Punho lateral «VRS+»
Chave para acessórios
Jogo de flanges
Manual de instruções

Características
• Potente motor 850 W para cortar, rebarbar e
desenferrujar com resultados perfeitos
• Punho lateral com «VRS+»; um sistema de redução de
vibrações exclusivo e superior
• Interruptor de patilha para controlo ideal; requer apenas
uma ligeira pressão para acionamento e a ferramenta
desliga-se quando é libertado
• Punho lateral com três posições para uma preensão
ótima em todas as aplicações
• O resguardo com sistema «Clic» pode ser ajustado em
segundos a qualquer situação de trabalho
• Rolamentos de esferas com isolamento contra o pó para
uma longa vida útil e engrenagens helicoidais para força
e pouco ruído

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
432x299x151
2
24

Logística
Código de encomenda
AG1E 9132 GA

Código EAN
8719643002860

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Serra vertical 4530

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 550 L
Velocidade da lâmina: 0-3000 p.m.
Posições orbitais: 4
Comprimento do curso: 18 mm
Capacidade em madeira: 75 mm
Capacidade em alumínio: 12 mm
Capacidade em metal: 6 mm
Peso: 2,1 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Serra vertical SKIL 4530
Lâmina de serra (madeira)
Lâmina de serra (curva)
Adaptador para aspirador
Chave hexagonal
Manual de instruções

Características
• Seletor de material com quatro ajustes: sempre o ajuste
correto para o trabalho em questão
• Controlo da velocidade variável para cortes de alta
precisão em diversos materiais
• Substituição da lâmina rápida e fácil, com o sistema «
Clic» isento de ferramentas
• Interruptor para soprar o pó de modo a manter uma boa
visão da linha de corte em todos os momentos
• Ângulo da base ajustável para a esquerda ou direita
para cortes precisos em bisel de 45°
• Interruptor grande e confortável com botão de bloqueio,
adequado para uma utilização contínua

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
313x253x91
4
96

Logística
Código de encomenda
SW1E 4530 AA

Código EAN
8719643000255

Código de mercadoria
8467229000

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Serra vertical 4530

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 550 L
Velocidade da lâmina: 0-3000 p.m.
Posições orbitais: 4
Comprimento do curso: 18 mm
Capacidade em madeira: 75 mm
Capacidade em alumínio: 12 mm
Capacidade em metal: 6 mm
Peso: 2,1 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Serra vertical SKIL 4530
Mala de transporte
Lâminas de serra (7x)
Adaptador para aspirador
Chave hexagonal
Manual de instruções

Características
• Seletor de material com quatro ajustes: sempre o ajuste
correto para o trabalho em questão
• Controlo da velocidade variável para cortes de alta
precisão em diversos materiais
• Substituição da lâmina rápida e fácil, com o sistema «
Clic» isento de ferramentas
• Interruptor para soprar o pó de modo a manter uma boa
visão da linha de corte em todos os momentos
• Ângulo da base ajustável para a esquerda ou direita
para cortes precisos em bisel de 45°
• Interruptor grande e confortável com botão de bloqueio,
adequado para uma utilização contínua

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
366x298x99
5
60

Logística
Código de encomenda
SW1E 4530 GA

Código EAN
8719643002839

Código de mercadoria
8467229000

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Serra vertical 4531

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Potência: 680 L
Velocidade da lâmina: 800-3200 p.m.
Posições orbitais: 4
Comprimento do curso: 23 mm
Capacidade em madeira: 85 mm
Capacidade em alumínio: 16 mm
Capacidade em metal: 9 mm
Luz LED: +
Peso: 2,1 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Serra vertical SKIL 4531
Mala de transporte
Lâminas de serra (7x)
Adaptador para aspirador
Manual de instruções

Características
• Luz «180° LED» exclusiva para uma iluminação perfeita
e sem sobras da linha de corte
• Seletor de material com quatro ajustes: sempre o ajuste
correto para o trabalho em questão
• Pré-seleção da velocidade variável para cortes de alta
precisão em diversos materiais
• Substituição da lâmina rápida e fácil, com o sistema «
Clic» isento de ferramentas
• Interruptor para soprar o pó de modo a manter uma boa
visão da linha de corte em todos os momentos
• Ângulo da base ajustável sem chave para a esquerda
ou direita para cortes precisos em bisel de 45°

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
366x298x99
5
60

Logística
Código de encomenda
SW1E 4531 GA

Código EAN
8719643002846

Código de mercadoria
8467229000

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Serra circular 5830

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Capacidade a 90°: 66 mm
Capacidade a 45º: 48 mm
Potência: 1.400 L
Velocidade em vazio: 5.300 r.p.m.
Ø do disco de serra: 190 mm
Ø do veio: 16 mm
Peso: 3,8 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Serra circular SKIL 5830
Disco de serra pastilhado (24 dentes, Ø de 190 mm,
Guia paralela
Adaptador para aspirador
Chave
Manual de instruções

Características
• Motor potente para uma serragem precisa e rápida até
66 mm de profundidade a 90°
• Visor da linha de serração, para um traçado fácil e
preciso da linha marcada
• A função de soprador mantém a linha de corte limpae
fácil de seguir
• Os rolamentos protegidos contra o pó asseguram uma
durabilidade extra
• Punhos ergonómicos e Softgrip para um controlo e
comodidade ótimos
• Adequada para cortes em bisel de até 52°

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
380x245x215
2
32

Logística
Código de encomenda
SW1E 5830 AA

Código EAN
8719643000217

Código de mercadoria
8467223000

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Serra circular 5830

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

• Serra circular SKIL 5830
• Mala de transporte
• Disco de serra pastilhado (2x, 24 dentes, Ø 190 mm,
madeira)
• Guia paralela
• Adaptador para aspirador
• Chave
• Manual de instruções

Capacidade a 90°: 66 mm
Capacidade a 45º: 48 mm
Potência: 1.400 L
Velocidade em vazio: 5.300 r.p.m.
Ø do disco de serra: 190 mm
Ø do veio: 16 mm
Peso: 3,8 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Motor potente para uma serragem precisa e rápida até
66 mm de profundidade a 90°
• Visor da linha de serração, para um traçado fácil e
preciso da linha marcada
• A função de soprador mantém a linha de corte limpae
fácil de seguir
• Os rolamentos protegidos contra o pó asseguram uma
durabilidade extra
• Punhos ergonómicos e Softgrip para um controlo e
comodidade ótimos
• Adequada para cortes em bisel de até 52°

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
45x32x23
3
18

Logística
Código de encomenda
SW1E 5830 GA

Código EAN
8719643002822

Código de mercadoria
8467223000

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Serra sabre 4961

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 900 L
Comprimento do curso: 29 mm
Velocidade da lâmina: 0-300 p.m.
Capacidade em madeira: 200 mm
Capacidade em alumínio: 30 mm
Capacidade em metal: 20 mm
Peso: 3,0 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Serra sabre SKIL 4961
Lâmina de serra (madeira)
Chave hexagonal
Manual de instruções

Características
• Serra sabre compacta e eficiente de 900 W
• Ideal para uma vasta gama de aplicações de serragem,
como corte de demolição, poda, corte de ramos de
árvores
• Velocidade variável para resultados de serragem
perfeitos em vários materiais
• Substituição da lâmina rápida e fácil, com o sistema «
Clic» isento de ferramentas
• Sistema de compensação com contrapesos para
vibrações reduzidas («VRS»)
• Caixa de engrenagem em metal de alta resistência para
uma durabilidade extra

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
523x178x98
4
84

Logística
Código de encomenda
SW1E 4961 AA

Código EAN
8719643000316

Código de mercadoria
8467229000

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Serra sabre 4961

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potência: 900 L
Comprimento do curso: 29 mm
Velocidade da lâmina: 0-3200 p.m.
Capacidade em madeira: 200 mm
Capacidade em alumínio: 30 mm
Capacidade em metal: 20 mm
Peso: 3,0 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Serra sabre SKIL 4961
Saco de transporte
Lâmina de serra (madeira)
Lâmina de serra (metal)
Lâmina de serra (poda)
Chave hexagonal
Manual de instruções

Características
• Serra sabre compacta e eficiente de 900 W
• Ideal para uma vasta gama de aplicações de serragem,
como corte de demolição, poda, corte de ramos de
árvores
• Velocidade variável para resultados de serragem
perfeitos em vários materiais
• Substituição da lâmina rápida e fácil, com o sistema «
Clic» isento de ferramentas
• Sistema de compensação com contrapesos para
vibrações reduzidas («VRS»)
• Caixa de engrenagem em metal de alta resistência para
uma durabilidade extra

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
468x268x98
3
48

Logística
Código de encomenda
SW1E 4961 DA

Código EAN
8719643000330

Código de mercadoria
8467229000

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Serra compacta de múltiplos materiais 5360

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidade a 90°: 28,5 mm
Potência: 600 L
Velocidade em vazio: 6.000 r.p.m.
Ø do veio: 10 mm
Ø máx. do disco de serra: 89 mm
Ø mín. do disco de serra: 85 mm
Peso: 2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Serra compacta de múltiplos materiais SKIL 5360
Mala resistente em plástico
Discos de serra pastilhados (2x Ø 85 mm)
Disco de serra em aço endurecido (Ø 89 mm)
Disco de diamante (Ø 85 mm)
Guia paralela
Adaptador para aspirador
Chave hexagonal
Manual de instruções

Características
• Esta serra prática corta através de uma grande
variedade de materiais (madeira, laminado, azulejos de
cerâmica, alumínio e plástico)
• Motor potente de 600 W e grande profundidade de corte
de 28,5 mm
• O design leve e compacto facilita a utilização com uma
única mão, assegurando uma maior liberdade de
trabalho
• Ideal para corte de imersão
• O bloqueio do fuso permite uma mudança fácil do disco
• Guia paralela, discos de serra e disco de diamante
incluídos

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
470x230x125
2
48

Logística
Código de encomenda
SW1E 5360 GA

Código EAN
8719643000835

Código de mercadoria
8467223000

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Lixadeira vibratória 7362

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 280 L
Superfície de lixamento: 92 x 185 mm
Dimensões da folha de lixa normal: 93 x 230 mm
Tamanho da folha de lixa com Velcro: 93 x 185 mm
Número de órbitas: 14000-26000 p.m.
Ø órbita da lixa: 2,0 mm
Peso: 1,6 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Lixadeira vibratória SKIL 7362
Folhas de lixa (3x)
Recipiente do pó «X-Flow»
Adaptador para aspirador
Papel de perfuração
Manual de instruções

Características
• Movimentos de lixamento eficazes e motor potente, para
obter resultados perfeitos
• Botão de regulação da velocidade variável para uma
remoção controlada de diferentes materiais
• O sistema de recolha de pó «X-Flow» exclusivo sem
filtro assegura uma aspiração do pó potente sem
obstruções
• Excelente seleção de tipos de lixas: fixação da folha de
lixa com Velcro ou com clipes
• Grampos com mangas de borracha para proteger a
folha de lixa
• Os rolamentos protegidos contra o pó asseguram uma
durabilidade extra

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
320x175x130
6
108

Logística
Código de encomenda
SR1E 7362 AA

Código EAN
8719643000453

Código de mercadoria
8467295900

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Lixadeira vibratória 7362

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potência: 280 L
Superfície de lixamento: 92 x 185 mm
Dimensões da folha de lixa normal: 93 x 230 mm
Tamanho da folha de lixa com Velcro: 93 x 185 mm
Número de órbitas: 14000-26000 p.m.
Ø órbita da lixa: 2,0 mm
Peso: 1,6 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Lixadeira vibratória SKIL 7362
Saco de transporte
Folhas de lixa (15x)
Recipiente do pó «X-Flow»
Adaptador para aspirador
Papel de perfuração
Manual de instruções

Características
• Movimentos de lixamento eficazes e motor potente, para
obter resultados perfeitos
• Botão de regulação da velocidade variável para uma
remoção controlada de diferentes materiais
• O sistema de recolha de pó «X-Flow» exclusivo sem
filtro assegura uma aspiração do pó potente sem
obstruções
• Excelente seleção de tipos de lixas: fixação da folha de
lixa com Velcro ou com clipes
• Grampos com mangas de borracha para proteger a
folha de lixa
• Os rolamentos protegidos contra o pó asseguram uma
durabilidade extra

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
350x190x140
4
80

Logística
Código de encomenda
SR1E 7362 DA

Código EAN
8719643000460

Código de mercadoria
8467295900

Manual do Produto
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Informações do produto

Lixadeira excêntrica 7471

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 300 L
Ø do disco de lixa: 125 mm
Número de órbitas: 14000-26000 p.m.
Ø órbita da lixa: 2,7 mm
Peso: 1,6 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Lixadeira excêntrica SKIL 7471
Saco de transporte
Folhas de lixa (15x)
Recipiente do pó «X-Flow»
Adaptador para aspirador
Manual de instruções

Características
• Os movimentos de lixamento excêntricos permitem tanto
acabamentos finos como remoção de superfícies de
grande escala
• Botão de regulação da velocidade variável para uma
remoção controlada de diferentes materiais
• O sistema de recolha de pó «X-Flow» exclusivo sem
filtro assegura uma aspiração do pó potente sem
obstruções
• Sistema de compensação com contrapesos para
vibrações reduzidas («VRS»)
• Design ergonómico para operação com uma mão para
total liberdade de movimentos e uma excelente
visibilidade da peça a trabalhar
• Travão do prato de lixa: lixamento suave e sem riscos e
tempo de paragem reduzido

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
Not available
Not available
Not available

Logística
Código de encomenda
SR1E 7471 DA

Código EAN
8719643000484

Código de mercadoria
8467295900

Manual do Produto
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Informações do produto

Lixadeira multifunções 7260

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Potência: 100 L
Superfície de lixamento total: 151 x 102 mm
Número de órbitas: 24000 p.m.
Ø órbita da lixa: 1,6 mm
Peso: 0,8 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Lixadeira multifunções SKIL 7260
Folhas de lixa (4x)
Recipiente do pó com microfiltração
Adaptador para aspirador
Manual de instruções

Características
• Punho ergonómico para a palma da mão, para uso fácil
com apenas uma mão
• Base de lixamento de diversas formas, para trabalhar
tanto em superfícies grandes, como em cantos
• Movimentos de lixamento eficazes e motor potente, para
obter resultados perfeitos
• Aspiração de pó integrada com sistema de microfiltração
para um trabalho mais limpo
• Adaptador incluído para conectar um aspirador, se
necessário
• Os rolamentos protegidos contra o pó asseguram uma
durabilidade extra

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
230x145x115
6
162

Logística
Código de encomenda
SR1E 7260 AA

Código EAN
8719643000514

Código de mercadoria
8467295900

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Lixadeira multifunções 7260

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 100 L
Superfície de lixamento total: 151 x 102 mm
Número de órbitas: 24000 p.m.
Ø órbita da lixa: 1,6 mm
Peso: 0,8 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Lixadeira multifunções SKIL 7260
Saco de transporte
Folhas de lixa (15x)
Recipiente do pó com microfiltração
Adaptador para aspirador
Manual de instruções

Características
• Punho ergonómico para a palma da mão, para uso fácil
com apenas uma mão
• Base de lixamento de diversas formas, para trabalhar
tanto em superfícies grandes, como em cantos
• Movimentos de lixamento eficazes e motor potente, para
obter resultados perfeitos
• Aspiração de pó integrada com sistema de microfiltração
para um trabalho mais limpo
• Adaptador incluído para conectar um aspirador, se
necessário
• Os rolamentos protegidos contra o pó asseguram uma
durabilidade extra

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
350x190x120
6
108

Logística
Código de encomenda
SR1E 7260 DA

Código EAN
8719643000521

Código de mercadoria
8467295900

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Lixadeira multifunções 7261

Especificações

A embalagem contém

• Potência: 160 L
• Superfície de lixamento total (prato de lixar pontiagudo):
151 x 102 mm
• Superfície de lixamento total (acessório flexível): 54 x 54
mm
• Superfície de lixamento total (acessório em forma de
dedo): 87 x 32
• Superfície de lixamento total (acessório para lamelas):
93 x 93 mm
• Tamanho da ponta Delta rotativa: 93 mm
• Número de órbitas: 29000 p.m.
• Ø órbita da lixa: 1,6 mm
• Peso: 1,2 kg

•
•
•
•
•
•
•

Lixadeira multifunções SKIL 7261
Folhas de lixa (15x)
Ponta Delta rotativa
Acessórios especiais para lixar (3x)
Recipiente do pó com microfiltração
Adaptador para aspirador
Manual de instruções

Características
• Base de lixamento de diversas formas, para trabalhar
tanto em superfícies grandes, como em cantos
• Três acessórios especiais para lixamento de superfícies
de difícil acesso
• Sistema «Clic» simples para trocar os acessórios ou
rodar a ponta Delta
• Acessório flexível especial que se adapta a formas
redondas
• Movimentos de lixamento eficazes e motor potente, para
obter resultados perfeitos

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
250x165x145
6
108

Logística
Código de encomenda
SR1E 7261 AA

Código EAN
8719643000491

Código de mercadoria
8467295900

Manual do Produto
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Informações do produto

Lixadeira multifunções 7261

Especificações

A embalagem contém

• Potência: 160 L
• Superfície de lixamento total (prato de lixar pontiagudo):
151 x 102 mm
• Superfície de lixamento total (acessório flexível): 54 x 54
mm
• Superfície de lixamento total (acessório em forma de
dedo): 87 x 32
• Superfície de lixamento total (acessório para lamelas):
93 x 93 mm
• Tamanho da ponta Delta rotativa: 93 mm
• Número de órbitas: 29000 p.m.
• Ø órbita da lixa: 1,6 mm
• Peso: 1,2 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

Lixadeira multifunções SKIL 7261
Saco de transporte
Folhas de lixa (24x)
Ponta Delta rotativa
Acessórios especiais para lixar (3x)
Recipiente do pó com microfiltração
Adaptador para aspirador
Manual de instruções

Características
• Base de lixamento de diversas formas, para trabalhar
tanto em superfícies grandes, como em cantos
• Três acessórios especiais para lixamento de superfícies
de difícil acesso
• Sistema «Clic» simples para trocar os acessórios ou
rodar a ponta Delta
• Acessório flexível especial que se adapta a formas
redondas
• Movimentos de lixamento eficazes e motor potente, para
obter resultados perfeitos

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
350x190x120
6
108

Logística
Código de encomenda
SR1E 7261 DA

Código EAN
8719643000507

Código de mercadoria
8467295900

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Lixadeira excêntrica 7471

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Potência: 300 L
Ø do disco de lixa: 125 mm
Número de órbitas: 14000-26000 p.m.
Ø órbita da lixa: 2,7 mm
Peso: 1,6 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Lixadeira excêntrica SKIL 7471
Folhas de lixa (5x)
Recipiente do pó «X-Flow»
Adaptador para aspirador
Manual de instruções

Características
• Os movimentos de lixamento excêntricos permitem tanto
acabamentos finos como remoção de superfícies de
grande escala
• Botão de regulação da velocidade variável para uma
remoção controlada de diferentes materiais
• O sistema de recolha de pó «X-Flow» exclusivo sem
filtro assegura uma aspiração do pó potente sem
obstruções
• Sistema de compensação com contrapesos para
vibrações reduzidas («VRS»)
• Design ergonómico para operação com uma mão para
total liberdade de movimentos e uma excelente
visibilidade da peça a trabalhar
• Travão do prato de lixa: lixamento suave e sem riscos e
tempo de paragem reduzido

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
225x160x140
6
108

Logística
Código de encomenda
SR1E 7471 AA

Código EAN
8719643000477

Código de mercadoria
8467295900

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Lixadeira de rolos 7651

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 800 L
Tamanho da cinta: 76 x 533 mm
Superfície de lixamento: 76 x 150 mm
Velocidade da cinta: 300-400 m/min.
Peso: 3,3 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Lixadeira de rolos SKIL 7651
Armação para lixar «Equalizer»
Cinta de lixa (1x)
Recipiente do pó com microfiltração
Adaptador para aspirador
Manual de instruções

Características
• Alta potência e elevada velocidade da cinta para
remoção rápida do material
• Armação para lixar «Equalizer» extremamente precisa
para nivelamento de superfícies e lixamento de precisão
• Aspiração de pó integrada com sistema de microfiltração
para um trabalho mais limpo
• Botão de regulação da velocidade variável para uma
remoção controlada de diferentes materiais
• O controlo automático da cinta («ABC») impede a cinta
de se deslocar para fora da ferramenta
• Rolo dianteiro compacto para facilitar o acesso a arestas
e espaços estreitos

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
390x215x185
2
48

Logística
Código de encomenda
SR1E 7651 AB

Código EAN
8719643000552

Código de mercadoria
8467295300

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Plaina elétrica 1590

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potência: 710 L
Largura de aplainamento: 82 mm
Profundidade de aplainamento: 2 mm
Profundidade da ensambladura: 8 mm
Velocidade em vazio: 16.000 r.p.m.
Peso: 2,6 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Plaina elétrica SKIL 1590
Lâmina de plaina TCT reversível (2x)
Saco para o pó
Guia paralela
Regulador de profundidade da ensambladura
Chave
Manual de instruções

Características
• Plaina elétrica potente de 710 W para aplainar
superfícies, chanfrar e fazer ensambladuras
• A prática base para armazenamento protege a peça a
ser trabalhada e as lâminas de plaina
• Lâminas de plaina TCT reversíveis para um acabamento
uniforme e uma vida útil longa
• O grande botão de ajuste da profundidade também
serve como punho frontal adicional para otimizar o
controlo
• Saídas de aparas nos lados esquerdo e direito
perfeitamente ajustáveis à situação de trabalho
• Opcional: possibilidade de funcionamento sem pó
graças ao aspirador ou saco para o pó

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
355x185x170
2
48

Logística
Código de encomenda
VA1E 1590 AA

Código EAN
8719643000712

Código de mercadoria
8467297000

Manual do Produto
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Informações do produto

Plaina 1590

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Potência: 710 L
Largura de aplainamento: 82 mm
Profundidade de aplainamento: 2 mm
Profundidade da ensambladura: 8 mm
Velocidade em vazio: 16.000 r.p.m.
Peso: 2,6 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Plaina elétrica SKIL 1590
Lâmina de plaina TCT reversível (2x)
Saco de transporte
Saco para o pó
Guia paralela
Regulador de profundidade da ensambladura
Chave
Manual de instruções

Características
• Plaina elétrica potente de 710 W para aplainar
superfícies, chanfrar e fazer ensambladuras
• A prática base para armazenamento protege a peça a
ser trabalhada e as lâminas de plaina
• Lâminas de plaina TCT reversíveis para um acabamento
uniforme e uma vida útil longa
• O grande botão de ajuste da profundidade também
serve como punho frontal adicional para otimizar o
controlo
• Saídas de aparas nos lados esquerdo e direito
perfeitamente ajustáveis à situação de trabalho
• Opcional: possibilidade de funcionamento sem pó
graças ao aspirador ou saco para o pó

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
Not available
Not available
Not available

Logística
Código de encomenda
VA1E 1590 DA

Código EAN
8719643000736

Código de mercadoria
8467297000

Manual do Produto
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Informações do produto

Multiferramenta 1491

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potência: 300 L
Ângulo de oscilação esquerda/direita: 1,4 º
Velocidade em vazio: 11000-20000 movimentos/min.
Peso: 1,2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Multiferramenta potente de 300 W para lixar, serrar,
cortar e muito mais
• Iluminação LED para uma melhor visualização da peça
a ser trabalhada e um trabalho mais confortável em
áreas mal iluminadas
• Ideal para uma grande variedade de trabalhos de
bricolage, particularmente útil quando é necessário
trabalho de detalhe
• O sistema de acessórios universal permite o uso de uma
vasta variedade de acessórios básicos «Starlock» e de
acessórios «OIS»
• Velocidade variável continuamente ajustável para
controlo total
• Incluindo adaptador para aspirador para lixamento sem
pó

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Multiferramenta SKIL 1491
Folhas de lixa (3x gr60, 3x gr120, 3x gr180)
Placa base de lixamento
Lâmina de serra segmentada HSS (87 mm)
Lâmina de serra de imersão para madeira (32 mm)
Batente de profundidade
Adaptador para aspirador
Chave hexagonal
Manual de instruções

Disponibilidade
350x220x100
5
100

Logística
Código de encomenda
MF1E 1491 DB

Código EAN
8719643000583

Código de mercadoria
8467298500

Manual do Produto
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Informações do produto

Nível laser 1910

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tipo de laser: 635 nm
Classe de laser: 2
Nivelamento automático: +
Precisão de nivelamento: ± 0,5 mm
Área de trabalho: 15 m
Intervalo de autonivelamento: ± 4 °
Tempo de nivelamento: < 5 seg
Alimentação da ferramenta : Ião de lítio
Tensão: 3,7 V
Capacidade da bateria: 1,2 Ah
Tempo de funcionamento: 16 h
Temperatura de funcionamento: -5 - +40 °C
Temperatura de armazenamento: -20 - +70 °C
Tripé: 1/4 "
Peso: 0,3 kg
Dimensões (comprimento x largura x altura): 71 x 61 x

Nível laser SKIL 1910
Grampo flexível
Cabo de carregamento USB
Manual de instruções

Características
• Para um auxílio excelente e preciso durante os
trabalhos de bricolage, tais como a colocação de
ladrilhos e decoração de paredes ou suspensão de
prateleiras
• Bateria de iões de lítio integrada que é facilmente
carregada através da porta de carregamento micro USB
integrada

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
250x90x88
10
240

Logística
Código de encomenda
MT1E 1910 AA

Código EAN
8719643002310

Código de mercadoria
9015301000

Manual do Produto
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Informações do produto

Medidor laser 1930

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Medidor laser SKIL 1930
• Cabo de carregamento USB
• Manual de instruções

Tipo de laser: 635 nm
Classe de laser: 2
Intervalo de medição: 30 m
Precisão de medição (típica) : ± 3 mm
Tempo de medição: < 0,7 seg
Alcance do medidor de ângulos: ± 90 °
Precisão do medidor de ângulos: ± 0,5 mm
Alimentação da ferramenta: Ião de lítio
Tensão: 3,7 V
Capacidade da bateria: 0,5 Ah
Número de medições: 3000
Temperatura de funcionamento: 0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento: -20 - +70 °C
Desativação (medição de distâncias): 3 min
Desativação (nivelamento digital): 6 min
Peso: 0,1 kg
Dimensões (comprimento x largura x altura): 128 x 58 x
25

Características
• O medidor laser ideal para medição precisa e rápida e
nivelamento digital
• Bateria de iões de lítio integrada que é facilmente
carregada através da porta de carregamento micro USB
integrada

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
170x120x44
12
672

Logística
Código de encomenda
MT1E 1930 AA

Código EAN
8719643002303

Código de mercadoria
9015101090

Manual do Produto
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Informações do produto

Nível laser 1911

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tipo de laser: 520 nm
Classe de laser: 2
Nivelamento automático: +
Precisão de nivelamento: ± 0,5 mm
Área de trabalho: 20 m
Intervalo de autonivelamento: ± 4 °
Tempo de nivelamento: < 5 seg
Alimentação da ferramenta : Ião de lítio
Tensão: 3,7 V
Capacidade da bateria: 1,2 Ah
Tempo de funcionamento: 6 h
Temperatura de funcionamento: -5 - +40 °C
Temperatura de armazenamento: -20 - +70 °C
Tripé: 1/4 "
Peso: 0,3 kg
Dimensões (comprimento x largura x altura): 71 x 61 x

Nível laser SKIL 1911
Saco de transporte
Tripé
Cabo de carregamento USB
Manual de instruções

Características
• Para um auxílio excelente e preciso durante os
trabalhos de bricolage, tais como a colocação de
ladrilhos e decoração de paredes ou suspensão de
prateleiras
• A tecnologia de laser verde assegura a máxima
visibilidade
• Bateria de iões de lítio integrada que é facilmente
carregada através da porta micro USB integrada

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
502x125x90
6
96

Logística
Código de encomenda
MT1E 1911 DA

Código EAN
8719643002327

Código de mercadoria
9015301000

Manual do Produto
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Informações do produto

Nível laser 360 graus 1960

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tipo de laser: 635 nm
Classe de laser: 2
Nivelamento automático: +
Precisão de nivelamento: ± 0,5 mm
Área de trabalho: 20 m
Intervalo de autonivelamento: ± 4 °
Tempo de nivelamento: < 5 seg
Alimentação da ferramenta : Ião de lítio
Tensão: 3,7 V
Capacidade da bateria: 1,2 Ah
Tempo de funcionamento: 10 h
Temperatura de funcionamento: -5 - +40 °C
Temperatura de armazenamento: -20 - +70 °C
Tripé: 1/4 "
Peso: 0,4 kg
Dimensões (comprimento x largura x altura): 96 x 73 x
107

Nível laser 360 graus SKIL 1960
Saco de transporte
Cabo de carregamento USB
Manual de instruções

Características
• A ferramenta ideal para efetuar uma projeção laser de
360° em toda a sala
• Bateria de iões de lítio integrada que é facilmente
carregada através da porta micro USB integrada
• Nivelamento automático para um trabalho rápido e
preciso sem alinhamento manual

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
150x150x109
12
192

Logística
Código de encomenda
MT1E 1960 DA

Código EAN
8719643002334

Código de mercadoria
9015301000

Manual do Produto
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Informações do produto

Tupia 1860

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potência: 1.400 L
Profundidade máx. de corte: 55 mm
Ø do encaixe: 6 & 6.35 & 8 mm
Velocidade em vazio: 11000-28000 r.p.m.
Luz LED: +
Peso: 3,7 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Tupia potente de 1400 W para fazer ensambladuras,
chanfrar, cortar ranhuras e sulcos, arestas e perfis
• Velocidade variável para trabalhar numa grande
variedade de materiais com diferentes pontas para tupia
• A luz LED dupla aumenta a visibilidade da peçaa
trabalhar
• Regulação eletrónica da velocidade; assegura uma
excelente qualidade do corte
• Arranque suave para um aumento gradual da
velocidade até ao máximo
• Batente de profundidade da torre para fresagem
facilitada com 8 profundidades pré-selecionadas

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Tupia SKIL 1860
Ponta reta (8 mm)
Encaixes (6, 6,35 e 8 mm)
Guia paralela
Guia curva
Guia circular
Anel de cópia
Adaptador para aspirador
Chave
Manual de instruções

Disponibilidade
340x290x165
2
36

Logística
Código de encomenda
VA1E 1860 AA

Código EAN
8719643000590

Código de mercadoria
8467298500

Manual do Produto
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Keep Cool™: Our
coolest
innovation yet
The new Energy Platform cordless tools
make use of the Keep Cool™ battery
technology, which increases the runtime
by up to 25% and doubles battery
lifetime. The patented heat-absorption
technology prevents batteries from
overheating, improving battery
performance.

ActivCell™:
Intelligent
Power
Management
All batteries are equipped with ActivCell™
to provide more consistent power. Our patented technology works to optimise power
usage, preventing overheating and
maximizing battery performance.

Informações do produto

Aparafusadora sem fio 2436

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tensão: 3,6 V
Capacidade da bateria: 1,1 Ah
Velocidade em vazio: 200 r.p.m.
Binário máximo: 7 Nm
Transmissão hexagonal: 6,35 mm
Capacidade de parafusos: 4 mm
Tempo de carregamento: 5 h
Peso: 0,3 kg
Tensão/frequência (carregador): 230-240 V / 50-60 Hz

Características
• Bloqueio automático do fuso para apertar ou desapertar
parafusos e pernos manualmente
• Permite aparafusar em zonas estreitas, devido ao
design compacto com Softgrip
• Interruptor para apertar/desapertar fácil de utilizar
• As baterias de níquel metal hídrico têm um efeito de «
memória» reduzida e são mais amigas do ambiente.

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Aparafusadora sem fio SKIL 2436
Mala de transporte em plástico
Bateria de 3,6 V integrada (1,1 Ah, de NiMH)
Carregador
13 brocas (S4,5, 5,5, 6,5, PH1,2,2,2,3, PZ1,2,2,2,3)
13 brocas (H3,4,5,6,7, T10,15,20,25,27,30,40,45)
Porta-pontas magnético
Ponta de aparafusar hexagonal, revestida a titânio, de
2 e 3 mm, para pré-perfuração
• 5 conectores (6, 8, 10, 11 e 13 mm)
• Extensão para ligar as tomadas
• Manual de instruções

Disponibilidade
210x174x84
1
288

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 2436 AC

Código EAN
8710364044429

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto
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Informações do produto

Aparafusadora sem fio 2636

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tensão: 3,6 V
Tensão: 4 «V Max»
Capacidade da bateria: 1,5 Ah
Velocidade em vazio: 200 r.p.m.
Binário máximo: 7 Nm
Transmissão hexagonal: 6,35 mm
Capacidade de parafusos: 5 mm
Tempo de carregamento: 3 h
Luz LED: +
Peso: 0,4 kg
Tensão/frequência (carregador): 100-240 V / 50-60 Hz

Aparafusadora sem fio SKIL 2636
Carregador micro USB
Duas pontas para aparafusadora (PH2, S5)
Porta-pontas magnético
Manual de instruções

Características
• Aparafusadora de lítio sem fio com carregador micro
USB para uma gama ampla de opções de carregamento
• Tecnologia de lítio: sem efeito memória, sem descarga
espontânea e sempre pronta a utilizar
• O indicador do nível de carga da bateria exibe um aviso
quando o nível da bateria está baixo
• Bloqueio automático do fuso para apertar ou desapertar
parafusos e pernos manualmente
• Indicador apertar/desapertar, para ver rapidamente se o
sentido de rotação está correto
• Lanterna para uma melhor visualização da peça a ser
trabalhada e um trabalho mais confortável em áreas mal
iluminadas

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
149x135x62
8
528

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 2636 AA

Código EAN
8710364076185

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora sem fio 2636

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tensão: 3,6 V
Tensão: 4 «V Max»
Capacidade da bateria: 1,5 Ah
Velocidade em vazio: 200 r.p.m.
Binário máximo: 7 Nm
Transmissão hexagonal: 6,35 mm
Capacidade de parafusos: 5 mm
Tempo de carregamento: 3 h
Luz LED: +
Peso: 0,4 kg
Tensão/frequência (carregador): 100-240 V / 50-60 Hz

•
•
•
•
•
•

Aparafusadora sem fio SKIL 2636
Mala de transporte em plástico
Carregador micro USB
13 pontas (S4,5, 5,5, 6,5 & PH1,3xPH2,PH3 &
PZ1,3xPZ2,PZ3)
13 pontas (H3,4,5,6,7 & T10,15,20,25,27,30,40,45)
2 brocas hexagonais revestidas a titânio para préperfuração (2 & 3 mm)
5 tomadas (6, 8, 10, 11 & 13 mm)
Extensão para ligação a tomadas
Porta-pontas magnético
Manual de instruções

Características
• Aparafusadora de lítio sem fio com carregador micro
USB para uma gama ampla de opções de carregamento
• Fornecida numa mala resistente com um conjunto de 35
brocas para aparafusamento e pré-furação
• Tecnologia de lítio: sem efeito memória, sem descarga
espontânea e sempre pronta a utilizar
• O indicador do nível de carga da bateria exibe um aviso
quando o nível da bateria está baixo
• Bloqueio automático do fuso para apertar ou desapertar
parafusos e pernos manualmente
• Indicador apertar/desapertar, para ver rapidamente se o
sentido de rotação está correto

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
75x182x280
5
200

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 2636 AD

Código EAN
8710364076215

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora/berbequim sem fio 2320

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tensão: 12 V
Capacidade da bateria: 1,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Velocidade em vazio: 0-650 r.p.m.
Binário máximo: 25 Nm
Tipo de bucha: De aperto rápido semiautomático
Capacidade da bucha: 10 mm
Ajustes da embraiagem: 17 + 1
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em madeira: 20 mm
Capacidade de perfuração em aço: 6 mm
Capacidade de parafusos: 6 mm
Tempo de carregamento: 3 h
Peso incluindo a bateria: 1,0 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz

Aparafusadora/berbequim sem fio SKIL 2320
Carregador
Ponta de aparafusar de extremidade dupla
Manual de instruções

Características
• Design muito compacto e leve, para trabalhar
comodamente
• Tecnologia de lítio: sem efeito memória, sem descarga
espontânea e sempre pronta a utilizar
• A proteção eletrónica dos elementos (ECP) protege
contar sobrecarga, sobreaquecimento e descarga
profunda
• Velocidade variável para um arranque suave e o maior
controlo possível durante todo o trabalho

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
216x194x68
4
208

Consulte o Manual de
Referência Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 2320 AA

Código EAN
8710364072910

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora/berbequim sem fio 2330

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tensão: 12 V
Capacidade da bateria: 1,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Velocidade em vazio: 0-400/0-1500 r.p.m.
Binário máximo: 28 Nm
Tipo de bucha: De aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 10 mm
Ajustes da embraiagem: 17 + 1
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em madeira: 25 mm
Capacidade de perfuração em aço: 8 mm
Capacidade de parafusos: 8 mm
Tempo de carregamento: 3 h
Peso incluindo a bateria: 1,0 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz

Aparafusadora/berbequim sem fio SKIL 2330
Carregador
Ponta de aparafusar de extremidade dupla
Manual de instruções

Características
• 2 velocidades mecânicas: alta velocidade para perfurar
e potência elevada para os trabalhos de
aparafusamento mais exigentes
• Design muito compacto e leve, para trabalhar
comodamente
• Tecnologia de lítio: sem efeito memória, sem descarga
espontânea e sempre pronta a utilizar

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
216x194x68
4
208

Consulte o Manual de
Referência Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 2330 AA

Código EAN
8710364072941

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora/berbequim sem fio 2461

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tensão: 14,4 V
Tensão: 16 «V Max»
Capacidade da bateria: 1,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Velocidade em vazio: 0-400/0-1500 r.p.m.
Binário máximo: 38 Nm
Tipo de bucha: De aperto rápido semiautomático
Capacidade da bucha: 10 mm
Ajustes da embraiagem: 17 + 1
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em madeira: 30 mm
Capacidade de perfuração em aço: 10 mm
Capacidade de parafusos: 8 mm
Tempo de carregamento: 1.5 h
Peso incluindo a bateria: 1,2 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz

Aparafusadora/berbequim sem fio SKIL 2461
Bateria de iões de lítio integrada «16V Max» (14,4 V)
Carregador com cabo de 6 metros
Manual de instruções

Características
• Trabalhe durante mais tempo: use a bateria ou o cabo
• Potente aparafusadora/berbequim sem fio «Hybrid
Power 16V Max» (14,4 V) com tecnologia de iões de lítio
para uma maior liberdade sem fio
• Basta ligar o cabo com 6 metros de comprimento para
trabalhar durante mais tempo

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
227x215x88
4
144

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 2461 AA

Código EAN
8710364077847

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora/berbequim sem fio 2832

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 1,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Número de acumuladores: 1
Velocidade em vazio: 0-400/0-1600 r.p.m.
Binário máximo: 54 Nm
Tipo de bucha: De aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 10 mm
Ajustes da embraiagem: 19 + 1
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em madeira: 35 mm
Capacidade de perfuração em aço: 10 mm
Capacidade de parafusos: 8 mm
Tempo de carregamento: 3 h
Peso incluindo a bateria: 1,3 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz

Aparafusadora/berbequim sem fio SKIL 2832
1 bateria de iões de lítio «20V Max» (18 V) 1,5 Ah
Carregador
Broca para aparafusadora de duas extremidades
Manual de instruções

Características
• Aparafusadora/berbequim sem fio «20V Max» (18 V)
muito potente para todos os seus trabalhos de bricolage
pesados
• Duas velocidades mecânicas, alta velocidade para
perfurar e binário elevado para trabalhos de
aparafusamento mais exigentes

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
232x225x95
1
160

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 2832 AA

Código EAN
8710364079421

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Aparafusadora/berbequim de percussão sem fio 2834

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensão: 18 V
Tensão: 20 «V Max»
Capacidade da bateria: 1,5 Ah
Células da bateria: Ião de lítio
Velocidade em vazio: 0-400/0-1600 r.p.m.
Binário máximo: 54 Nm
Tipo de bucha: De aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 10 mm
Duas velocidades mecânicas: +
Luz LED: +
Capacidade de perfuração em alvenaria: 15 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 35 mm
Capacidade de perfuração em aço: 10 mm
Capacidade de parafusos: 8 mm
Ajustes da embraiagem: 19 + 1 + 1
Intensidade máx. de impacto: 5200/20800 /min
Tempo de carregamento: 3 h
Peso líquido incluindo a bateria: 1,4 kg
Tensão/frequência (carregador): 220-240 V / 50-60 Hz

Aparafusadora/berbequim de percussão sem fio SKIL
Mala resistente em plástico
2 baterias de iões de lítio «20V Max» (18 V) 1,5 Ah
Carregador
Brocas «TI» (1, 2, 3, 4, 5, 6 mm)
Pontas de aparafusar «TI» (PZ1, PZ2, PH1, PH2, S5,
Broca para aparafusadora de duas extremidades
Porta-pontas magnético
Manual de instruções

Características
• Aparafusadora/berbequim de percussão sem fio «20V
Max» (18 V) muito potente para todos os seus trabalhos
de bricolage pesados
• Função de berbequim de percussão para perfurar
alvenaria

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
370x300x91
5
80

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 2834 AG

Código EAN
8710364079469

Código de mercadoria
8467211000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Tesouras sem fio 2900

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tensão: 4,8 V
Sistema de baterias: NiMH
Velocidade em vazio: 10.000 movimentos/min.
Tempo de carregamento: 3 h
Técnica de corte: tesouras
Peso: 0,4 kg
Tensão/frequência (carregador): 230-240 V / 50-60 Hz

Multi Cutter SKIL 2900
1 pack de baterias 4,8 V NiMH
Carregador de 3 horas
1 cabeça de tesoura para materiais flexíveis
Manual de instruções

Características
• A solução ideal para os trabalhos de corte do dia a dia
• O Multi Cutter é uma ferramenta muito versátil para
cortar todo o tipo de materiais flexíveis, como tecidos,
alcatifa, cartão, papel, flores e muitos mais
• Mudança simples da cabeça de tesoura com o
sistema «Clic»
• Permite cortes precisos e detalhados em linhas retas e
curvas
• Interruptor de bloqueio grande, para utilização contínua
• Liberdade sem fio com o sistema de pilhas NiMH de 4,8
V

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
250x166x65
1
324

Consulte o Manual de
Referência Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 2900 AJ

Código EAN
8710364073122

Código de mercadoria
8467292000

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Berbequim com percussão 1020

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 550 L
Tipo de bucha: De aperto rápido semiautomático
Capacidade da bucha: 13 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de perfuração em alvenaria: 16 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 35 mm
Velocidade em vazio: 0-2700 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-43200 /min
Peso: 1,6 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Berbequim de percussão SKIL 1020
Pega lateral
Batente de profundidade
Manual de instruções

Características
• Berbequim de percussão compacto com design
ergonómico
• Bucha de aperto rápido semiautomático de 13 mm para
trocar de acessório facilmente
• Ideal para todos os trabalhos de perfuração dentro e
fora de casa
• Elevado número de impactos por minuto para perfurar
alvenaria de forma rápida e sem esforço
• Paragem da percussão para todos os trabalhos
regulares de perfuração e de aparafusamento
• Função inversa para aparafusar

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
293x80x250
1
96

Logística
Código de encomenda
F015 1020 AA

Código EAN
8710364078073

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Berbequim com percussão 6002

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Chave da bucha
• Jogo de 3 brocas para pedra (Ø 5/6/8 mm)

Potência: 500 L
Tipo de bucha: De chave
Capacidade da bucha: 13 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de perfuração em alvenaria: 16 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 30 mm
Velocidade em vazio: 0-3000 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-48000 /min
Peso: 1,8 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Berbequim de percussão compacto com design
ergonómico
• Ideal para todos os trabalhos de perfuração dentro e
fora de casa
• Elevado número de impactos por minuto para perfurar
alvenaria de forma rápida e sem esforço
• Paragem da percussão para todos os trabalhos
regulares de perfuração e de aparafusamento
• Função inversa para aparafusar
• Interruptor de velocidade variável com:
-botão de bloqueio para trabalho contínuo
-botão de pré-seleção da velocidade, para um óptimo
rendimento nas diferentes aplicações

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
293x250x80
1
144

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 6002 CA

Código EAN
8710364062317

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Berbequim com percussão 6280

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Pega lateral
• Batente de profundidade

Potência: 550 L
Tipo de bucha: De aperto rápido semiautomático
Capacidade da bucha: 13 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de perfuração em alvenaria: 16 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 35 mm
Velocidade em vazio: 0-3000 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-48000 /min
Peso: 1,8 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Berbequim de percussão compacto com design
ergonómico
• Bucha de aperto rápido semiautomático de 13 mm para
trocar de acessório facilmente
• Ideal para todos os trabalhos de perfuração dentro e
fora de casa
• Elevado número de impactos por minuto para perfurar
alvenaria de forma rápida e sem esforço
• Paragem da percussão para todos os trabalhos
regulares de perfuração e de aparafusamento
• Função inversa para aparafusar

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
293x250x80
1
144

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 6280 CA

Código EAN
8710364062331

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Informações do produto

Berbequim com percussão 6280

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Potência: 550 L
Tipo de bucha: De aperto rápido semiautomático
Capacidade da bucha: 13 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de perfuração em alvenaria: 16 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 35 mm
Velocidade em vazio: 0-3000 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-48000 /min
Peso: 1,8 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Pega lateral
Batente de profundidade
Mala de transporte em plástico
Jogo de 3 brocas para madeira (Ø 5/6/8 mm)
Jogo de 3 brocas para pedra (Ø 5/6/8 mm)
Jogo de 3 brocas para aço (Ø 5/6/8 mm)
6 pontas de aparafusar
Porta-pontas magnético

Características
• Berbequim de percussão compacto com design
ergonómico
• Bucha de aperto rápido semiautomático de 13 mm para
trocar de acessório facilmente
• Ideal para todos os trabalhos de perfuração dentro e
fora de casa
• Elevado número de impactos por minuto para perfurar
alvenaria de forma rápida e sem esforço
• Paragem da percussão para todos os trabalhos
regulares de perfuração e de aparafusamento
• Função inversa para aparafusar

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
334x297x81
5
90

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 6280 CK

Código EAN
8710364062355

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Berbequim com percussão 6271

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Chave da bucha
• Pega lateral
• Batente de profundidade

Potência: 710 L
Tipo de bucha: De chave
Capacidade da bucha: 13 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de perfuração em alvenaria: 16 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 35 mm
Velocidade em vazio: 0-2700 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-43200 /min
Peso: 1,7 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Potente berbequim de percussão de 710 W
• Berbequim de percussão compacto com design
ergonómico contemporâneo
• Ideal para todos os trabalhos de perfuração dentro e
fora de casa
• Elevado número de impactos por minuto para perfurar
alvenaria de forma rápida e sem esforço
• Paragem da percussão para todos os trabalhos
regulares de perfuração e de aparafusamento
• Indicador de função que permite visualizar o modo de
funcionamento

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
293x250x80
4
132

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 6271 AA

Código EAN
8710364062362

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Informações do produto

Aparafusadora/berbequim com fio 6220

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aparafusadora/berbequim SKIL 6220
• Manual de instruções

Potência: 0,75 A
Velocidade em vazio: 0-800 r.p.m.
Binário máximo: 27 Nm
Ajustes da embraiagem: 20 + 1
Tipo de bucha: De aperto rápido semiautomático
Capacidade da bucha: 10 mm
Interruptor de velocidade variável: +
Capacidade de perfuração em madeira: 20 mm
Capacidade de perfuração em aço: 8 mm
Capacidade de parafusos: 6 mm
Comprimento do cabo: 6 m
Peso: 1,2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Aparafusadora/berbequim: potência constante, sem
bateria, sem tempo de carregamento
• Design leve e compacto com cabo de 6 metros para a
máxima comodidade de utilização
• Mais amigo do ambiente do que os produtos similares
com bateria
• 20 posições para um trabalho de aparafusamento
preciso e uma posição para perfurar a plena potência
• Velocidade variável para um arranque suave e o maior
controlo possível durante todo o trabalho

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
263x247x82
1
144

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 6220 AA

Código EAN
8710364062065

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Berbequim com percussão 6290

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Pega lateral
• Batente de profundidade
• Jogo de 3 brocas para pedra (Ø 5/6/8 mm)

Potência: 710 L
Tipo de bucha: De aperto rápido semiautomático
Capacidade da bucha: 13 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de perfuração em alvenaria: 16 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 35 mm
Velocidade em vazio: 0-2700 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-43200 /min
Peso: 1,7 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Potente berbequim de percussão de 710 W
• Bucha de aperto rápido semiautomático de 13 mm para
trocar de acessório facilmente
• Berbequim de percussão compacto com design
ergonómico contemporâneo
• Ideal para todos os trabalhos de perfuração dentro e
fora de casa
• Elevado número de impactos por minuto para perfurar
alvenaria de forma rápida e sem esforço
• Paragem da percussão para todos os trabalhos
regulares de perfuração e de aparafusamento

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
293x250x80
4
132

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 6290 AA

Código EAN
8710364062386

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Aparafusadora/berbequim com fio 6221

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aparafusadora/berbequim SKIL 6221
• Manual de instruções

Potência: 0,9 A
Velocidade em vazio: 0 - 400 / 1600 r.p.m.
Binário máximo: 38 Nm
Ajustes da embraiagem: 20 + 1
Tipo de bucha: De aperto rápido semiautomático
Capacidade da bucha: 10 mm
Interruptor de velocidade variável: +
Capacidade de perfuração em madeira: 20 mm
Capacidade de perfuração em aço: 8 mm
Capacidade de parafusos: 6 mm
Comprimento do cabo: 6 m
Peso: 1,2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Aparafusadora/berbequim: potência constante, sem
bateria, sem tempo de carregamento
• Design leve e compacto com cabo de 6 metros para a
máxima comodidade de utilização
• Mais amigo do ambiente do que os produtos similares
com bateria
• 2 velocidades mecânicas: alta velocidade para perfurar
e potência elevada para aparafusamento
• 20 posições para um trabalho de aparafusamento
preciso e uma posição para perfurar a plena potência

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
290x240x74
1
144

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 6221 AA

Código EAN
8710364067510

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Informações do produto

Berbequim com percussão 1021

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potência: 850 L
Tipo de bucha: De aperto rápido semiautomático
Capacidade da bucha: 13 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de perfuração em alvenaria: 20 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Velocidade em vazio: 0-2600 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-42000 /min
Peso: 1,8 kg

Pega lateral
Batente de profundidade
Mala compacta de transporte
Jogo de 8 brocas para madeira (Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Jogo de 8 brocas para pedra (Ø 4, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12
Jogo de 6 brocas para aço (Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm)
Jogo de 10 pontas de aparafusar (PH1, PH2, PH3,
PZ1, PZ2, PZ3, 4, 6, T20, T25)

Características
• Potente berbequim de percussão de 850 W
• Bucha de aperto rápido de 13 mm com bloqueio
• Berbequim de percussão compacto com design
ergonómico
• Ideal para todos os trabalhos de perfuração dentro e
fora de casa
• Elevado número de impactos por minuto para perfurar
alvenaria de forma rápida e sem esforço
• Paragem da percussão para todos os trabalhos
regulares de perfuração e de aparafusamento

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
398x318x100
3
54

Logística
Código de encomenda
F015 1021 AD

Código EAN
8710364058402

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Berbequim com percussão 6398

13 mm

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Potência: 1.000 L
Tipo de bucha: Metálica de aperto rápido automático
Capacidade da bucha: 13 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de perfuração em alvenaria: 20 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Velocidade em vazio: 0-3000 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-48000 /min
Peso: 2,1 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Berbequim de percussão SKIL 6398
Pega lateral
Batente de profundidade
Jogo de 3 brocas para pedra (Ø 5, 6, 8 mm)
Manual de instruções

Características
• Potente motor de 1000 W para os trabalhos mais duros
• Bloqueio do fuso «Clic» para uma troca rápida e fácil de
acessórios
• Bucha de aperto rápido automático de 13 mm em metal
duradoura
• Elevado número de impactos por minuto para perfurar
alvenaria de forma rápida e sem esforço
• Paragem da percussão para todos os trabalhos
regulares de perfuração e de aparafusamento
• Indicador de função que permite visualizar o modo de
funcionamento

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
320x268x83
5
90

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 6398 AA

Código EAN
8710364075416

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Informações do produto

Berbequim com percussão 1024

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 900 L
Tipo de bucha: De aperto rápido semiautomático
Capacidade da bucha: 13 mm
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade de perfuração em alvenaria: 20 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Velocidade em vazio: 0-1100/0-2800 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-17600/0-44800 /min
Peso: 2,5 kg

Pega lateral
Batente de profundidade
Mala compacta de transporte
Jogo de 8 brocas e pontas de aparafusar para
madeira (Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm)
• Jogo de 8 brocas e pontas de aparafusar para pedra
(Ø 4, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm)

Características
• Potente motor de 900 W para os trabalhos mais duros
• Duas velocidades mecânicas: alta velocidade para
trabalhos de perfuração rápidos e baixa velocidade para
trabalhos de perfuração e aparafusamento mais
exigentes
• Bucha de aperto rápido de 13 mm com bloqueio
• Elevado número de impactos por minuto para perfurar
alvenaria de forma rápida e sem esforço
• Paragem da percussão para todos os trabalhos
regulares de perfuração e de aparafusamento
• Softgrip, para um manuseamento confortável e um
controlo óptimo

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
401x300x115
2
48

Logística
Código de encomenda
F015 1024 AA

Código EAN
8710364057405

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Informações do produto

Aparafusadora 6940

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

• Saco de lona

Potência: 520 L
Velocidade em vazio: 0-4500 r.p.m.
Binário máximo: 10 Nm
Transmissão hexagonal: 1/4"
Capacidade de parafusos: 6 mm
Peso: 1,3 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Características
• Aparafusadora leve e compacta
• Batente de profundidade no bocal para um ajuste fácil
da profundidade
• Punho ergonómico para maior comodidade do utilizador
• Punho Softgrip antiderrapante na pega posterior
• Fita para a mão para trabalhar com conforto e de forma
contínua
• Interruptor de velocidade variável grande para facilitar o
manuseamento

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
370x241x118
4
72

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 6940 MA

Código EAN
871036405983

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Informações do produto

Martelo rotativo 1034

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Potência: 600 L
Tipo de bucha: SDS+
Força de impacto: 1,3 J
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade em betão: 20 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 30 mm
Velocidade em vazio: 0 - 1100 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-5800 /min
Peso: 2,3 kg

Pega lateral com Softgrip
Batente de profundidade
Jogo de 3 brocas SDS+ (6, 8 e 10 mm)
Mala de transporte em plástico
Bucha de coroa dentada SDS+ (13 mm)

Características
• Potente mecanismo pneumático do martelo rotativo para
trabalhos de perfuração em betão sem qualquer esforço
• Martelo rotativo com 4 funções: 1. perfuração com
percussão; 2. paragem do martelo rotativo para
perfuração/aparafusamento regulares; 3. paragem da
rotação para trabalhos leves de cinzelagem; 4.
cinzelagem com rotação livre para uma máxima
liberdade de movimentos
• Sistema SDS+, para uma troca rápida e fácil de
acessórios
• Punho ergonómico para maior comodidade e proteção
do utilizador
• Softgrip, para um manuseamento confortável e um
controlo óptimo

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
403x317x129
3
36

Logística
Código de encomenda
F015 1034 AE

Código EAN
8710364055418

Código de mercadoria
8467219100

Manual do Produto
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Informações do produto

Martelo rotativo 1763

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 1.010 L
Tipo de bucha: SDS+
Força de impacto: 2,4 J
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade em betão: 26 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Velocidade em vazio: 0-950 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-4100 /min
Peso: 3,2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Martelo rotativo SKIL 1763
Pega lateral
Batente de profundidade
Manual de instruções

Características
• Potente martelo rotativo pneumático para perfuração
sem esforço em betão
• Martelo rotativo de 4 funções: 1. perfuração com
percussão; 2. paragem do martelo rotativo para
aplicações normais de perfuração; 3. paragem de
rotação para trabalhos leves de cinzelagem; 4.
cinzelagem com rotação livre para uma máxima
liberdade de movimentos
• Sistema SDS+, para uma troca rápida e fácil de
acessórios
• Punho ergonómico para máximo conforto do utilizador
• Punho Softgrip antiderrapante para maior comodidade
do utilizador

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
380x96x277
1
72

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 1763 AA

Código EAN
8710364078677

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Informações do produto

Martelo rotativo 1763

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 1.010 L
Tipo de bucha: SDS+
Força de impacto: 2,4 J
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade em betão: 26 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Velocidade em vazio: 0-950 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-4100 /min
Peso: 3,2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Martelo rotativo SKIL 1763
Mala de transporte em plástico
Pega lateral
Batente de profundidade
Bucha de coroa dentada de 13 mm e adaptador SDS+
Manual de instruções

Características
• Potente martelo rotativo pneumático para perfuração
sem esforço em betão
• Martelo rotativo de 4 funções: 1. perfuração com
percussão; 2. paragem do martelo rotativo para
aplicações normais de perfuração; 3. paragem de
rotação para trabalhos leves de cinzelagem; 4.
cinzelagem com rotação livre para uma máxima
liberdade de movimentos
• Sistema SDS+, para uma troca rápida e fácil de
acessórios
• Punho ergonómico para máximo conforto do utilizador
• Punho Softgrip antiderrapante para maior comodidade
do utilizador

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
432x131x320
1
39

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 1763 AK

Código EAN
8710364078707

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Informações do produto

Martelo rotativo 1766

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potência: 1.500 L
Tipo de bucha: SDS+
Força de impacto: 4,5 J
Força de impacto (EPTA): Valor EPTA ainda não
disponível J
Capacidade de perfuração em aço: 13 mm
Capacidade em betão: 36 mm
Capacidade de perfuração em madeira: 40 mm
Velocidade em vazio: 0-800 r.p.m.
Intensidade máx. de impacto: 0-2700 /min
Peso: 5,3 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Pega lateral com Softgrip
Batente de profundidade
Mala de transporte em plástico
Brocas SDS+ (8,10,12 mm)
Cinzel pontiagudo SDS+
Cinzel plano SDS+

Características
• Potente martelo rotativo em forma de L com um motor
de 1500 W
• Martelo rotativo com 3 funções: perfuração com
percussão, paragem do martelo rotativo para
perfuração/aparafusamento regulares e paragem da
rotação para trabalhos leves de cinzelagem
• O sistema de redução de vibrações assegura uma ótima
comodidade de trabalho e vibrações reduzidas
• Sistema SDS+, para uma troca rápida e fácil de
acessórios
• Robusta caixa de engrenagem de magnésio

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
448x359x131
2
32

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 1766 AK

Código EAN
8710364068111

Código de mercadoria
8467219100

Manual do Produto
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Informações do produto

Rebarbadora 9016

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potência: 600 L
Ø máximo do disco: 125 mm
Velocidade em vazio: 12000 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Peso: 1,6 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Rebarbadora SKIL 9016
Resguardo
Pega lateral
Chave para acessórios
Chave hexagonal
Jogo de flanges
Manual de instruções

Características
• Rebarbadora compacta, ideal para uma ampla
variedade de aplicações simples de corte e de
rebarbamento
• Punho Softgrip antiderrapante para maior comodidade
do utilizador
• Punho lateral com três posições para uma preensão
ótima em todas as aplicações
• A proteção contra o rearranque assegura que a
ferramenta não volta a arrancar automaticamente após
um corte de energia
• Engrenagens helicoidais endurecidas garantem um nível
de ruído inferior, um binário mais elevado e uma vida
mais longa da ferramenta
• Caixa de engrenagens em metal, compacta e durável,
de acesso fácil, mesmo em espaços estreitos

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
329x138x121
1
147

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 9016 AA

Código EAN
8710364074846

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Rebarbadora 9007

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 710 L
Ø máximo do disco: 125 mm
Velocidade em vazio: 12000 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: 14
Punho posterior delgado: +
Peso: 2,0 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Rebarbadora SKIL 9007
Resguardo
Pega lateral
Chave para acessórios
Jogo de flanges
Manual de instruções

Características
• Potente motor 710 W para cortar, rebarbar e
desenferrujar com resultados perfeitos
• Design ergonómico e punho lateral com três posições
proporcionam uma preensão ótima
• Resguardo com sistema de «Clic» pode ser ajustado em
segundos para qualquer situação de trabalho
• Interruptor grande para maior comodidade
• Engrenagens helicoidais endurecidas garantem um nível
de ruído inferior, um binário mais elevado e uma vida
mais longa da ferramenta
• Bloqueio do fuso para mudar de acessório facilmente

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
415x125x98
3
133

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 9007 AA

Código EAN
8710364074853

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto
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Informações do produto

Rebarbadora 9006

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potência: 600 L
Ø máximo do disco: 115 mm
Velocidade em vazio: 12000 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Peso: 1,6 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Rebarbadora SKIL 9006
Resguardo
Pega lateral
Chave para acessórios
Chave hexagonal
Jogo de flanges
Manual de instruções

Características
• Rebarbadora compacta, ideal para uma ampla
variedade de aplicações simples de corte e de
rebarbamento
• Punho Softgrip antiderrapante para maior comodidade
do utilizador
• Punho lateral com três posições para uma preensão
ótima em todas as aplicações
• A proteção contra o rearranque assegura que a
ferramenta não volta a arrancar automaticamente após
um corte de energia
• Engrenagens helicoidais endurecidas garantem um nível
de ruído inferior, um binário mais elevado e uma vida
mais longa da ferramenta
• Caixa de engrenagens em metal, compacta e durável,
de acesso fácil, mesmo em espaços estreitos

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
329x138x121
1
147

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 9006 AA

Código EAN
8710364074556

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto
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Informações do produto

Rebarbadora 9012

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 1.200 L
Ø máximo do disco: 125 mm
Velocidade em vazio: 12000 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Punho posterior delgado: +
Peso: 2,4 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Rebarbadora SKIL 9012
Resguardo
Pega lateral
Chave para acessórios
Jogo de flanges
Manual de instruções

Características
• Potente motor 1200 W para cortar, rebarbar e
desenferrujar com resultados perfeitos
• Punho posterior rotativo e punho lateral com três
posições para o controlo ideal em todas as aplicações
• Resguardo com sistema «Auto Clic», que pode ser
ajustado com uma mão num segundo
• Cabo de três metros proporciona maior liberdade de
ação
• Interruptor grande para maior comodidade
• Engrenagens helicoidais endurecidas garantem um nível
de ruído inferior, um binário mais elevado e uma vida
mais longa da ferramenta

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
430x140x125
1
104

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 9012 AA

Código EAN
8710364073801

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto
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Informações do produto

Rebarbadora 9008

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 800 L
Ø máximo do disco: 125 mm
Velocidade em vazio: 12000 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Punho posterior delgado: +
Peso: 2,0 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Rebarbadora SKIL 9008
Resguardo
Pega lateral
Chave para acessórios
Jogo de flanges
Manual de instruções

Características
• Potente motor 800 W para cortar, rebarbar e
desenferrujar com resultados perfeitos
• Design ergonómico e punho lateral com três posições
proporcionam uma preensão ótima
• Resguardo com sistema de «Clic» pode ser ajustado em
segundos para qualquer situação de trabalho
• Fácil de manusear por ser tão leve e compacta
• Cabo de três metros proporciona maior liberdade de
ação
• Interruptor grande para maior comodidade

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
415x125x98
3
133

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 9008 AA

Código EAN
8710364073726

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto
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Informações do produto

Rebarbadora 9408

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 750 L
Ø máximo do disco: 125 mm
Velocidade em vazio: 12000 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Peso: 1,8 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Rebarbadora SKIL 9408
Resguardo
Pega lateral
Chave para acessórios
Jogo de flanges
Manual de instruções

Características
• Durável motor de 750 W para as aplicações mais duras
• Ajuste fácil do resguardo, sem ferramentas
• Punho lateral com três posições para uma preensão
ótima em todas as aplicações
• A proteção contra o rearranque assegura que a
ferramenta não volta a arrancar automaticamente após
um corte de energia
• Rolamentos de esferas e engrenagens helicoidais para
uma maior durabilidade da ferramenta
• Peso baixo e corpo estreito, para uma preensão perfeita

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
316x136x121
1
147

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 9408 ME

Código EAN
8710364074594

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Rebarbadora 1043

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potência: 950 L
Ø máximo do disco: 125 mm
Velocidade em vazio: 12000 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Peso: 1,9 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Rebarbadora SKIL 1043
Disco de diamante (2x)
Resguardo
Pega lateral
Chave para acessórios
Jogo de flanges
Manual de instruções

Características
• Potente motor 950 W para cortar, rebarbar e
desenferrujar com resultados perfeitos
• Resguardo com sistema «Auto Clic», que pode ser
ajustado com uma mão num segundo
• Cabo de três metros proporciona maior liberdade de
ação
• A proteção contra o rearranque assegura que a
ferramenta não volta a arrancar automaticamente após
um corte de energia
• Design compacto
• Bloqueio do fuso para mudar de acessório facilmente

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
318x146x122
1
119

Logística
Código de encomenda
F015 1043 AA

Código EAN
8710364069286

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Rebarbadora 9412

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potência: 1300 L
Ø máximo do disco: 125 mm
Velocidade em vazio: 3000-12000 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Punho posterior delgado: +
Peso: 2,4 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Rebarbadora SKIL 9412
Saco de lona
Resguardo
Pega lateral
chave para acessórios
Jogo de flanges
Manual de instruções

Características
• Durável motor de 1300 W para as aplicações mais duras
• Punho posterior rotativo e punho lateral com três
posições para uma preensão ótima
• SoftStart (arranque suave) para um aumento gradual de
velocidade até ao máximo, evitando contragolpes
• A seleção de velocidade permite uma gama mais vasta
de aplicações
• A proteção contra sobrecargas protege o motor
• A velocidade constante garante a eficácia, mesmosob
uma carga mais elevada

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
430x140x140
1
91

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 9412 MA

Código EAN
8710364076529

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Rebarbadora 1050

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Potência: 2.200 L
Ø máximo do disco: 230 mm
Velocidade em vazio: 6600 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Peso: 5,2 kg

Pega lateral
Resguardo de proteção
Chave hexagonal
Chave para acessórios
Jogo de flanges

Características
• Motor extremamente potente de 2200 W para os
trabalhos mais duros
• Arranque suave para um aumento gradual de
velocidade até ao máximo, evitando contra-golpes
• Os componentes de alta qualidade asseguram a
fiabilidade e durabilidade da ferramenta
• O punho lateral pode ser montado em três posições
para um manuseamento confortável
• Punho posterior fechado para proteger a mão do
utilizador
• Punho Softgrip antiderrapante para maior comodidade
do utilizador

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
536x173x125
2
65

Logística
Código de encomenda
F015 1050 AA

Código EAN
8710364056071

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto
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Informações do produto

Rebarbadora 9782

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Potência: 2.400 L
Ø máximo do disco: 230 mm
Velocidade em vazio: 6600 r.p.m.
Ø do veio: 22 mm
Rosca do fuso: M14
Peso: 5,2 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Pega lateral
Resguardo de proteção
Chave hexagonal
chave para acessórios
Jogo de flanges

Características
• Motor extremamente potente de 2400 W para os
trabalhos mais duros
• Arranque suave para um aumento gradual de
velocidade até ao máximo, evitando contra-golpes
• Os componentes de alta qualidade asseguram a
fiabilidade e durabilidade da ferramenta
• O punho lateral pode ser montado em três posições
para um manuseamento confortável
• Punho posterior fechado para proteger a mão do
utilizador
• Punho Softgrip antiderrapante para maior comodidade
do utilizador

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
536x173x125
1
65

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 9782 AA

Código EAN
8710364073030

Código de mercadoria
8467295100

Manual do Produto
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Informações do produto

Serra vertical 4190

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Potência: 400 L
Velocidade da lâmina: 3000 p.m.
Capacidade em madeira: 65 mm
Capacidade em alumínio: 10 mm
Capacidade em metal: 4 mm
Comprimento do curso: 18 mm
Peso: 1,3 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Serra vertical SKIL 4190
Lâmina de serra (fina, madeira)
Lâmina de serra (média, madeira)
Lâmina de serra (curvas, madeira)
Manual de instruções

Características
• Design muito compacto e leve (apenas 1,3 kg)
• Serra vertical perfeita, apta a resolver todos os trabalhos
de serragem comuns, dentro e fora de casa
• «Twistlock» para substituição da lâmina sem chave e
fixação firme da lâmina
• Nenhuma chave necessária para o ajuste do ângulo da
base
• Ângulo da base ajustável até 45° para a esquerda ou
direita para cortes em bisel precisos
• A função de soprador mantém a linha de corte limpae
fácil de seguir

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
228x207x86
4
144

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 4190 AA

Código EAN
8710364078455

Código de mercadoria
8467229000

Manual do Produto
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Portugal

Informações do produto

Serra vertical 4180

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

• Serra vertical SKIL 4180
• Lâmina de serra (fina, madeira)
• Manual de instruções

Potência: 380 L
Velocidade da lâmina: 3000 p.m.
Capacidade em madeira: 65 mm
Capacidade em alumínio: 10 mm
Capacidade em metal: 4 mm
Comprimento do curso: 18 mm
Peso: 1,3 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Design muito compacto e leve (apenas 1,3 kg)
• Serra vertical perfeita, apta a resolver todos os trabalhos
de serragem comuns, dentro e fora de casa
• «Twistlock» para substituição da lâmina sem chave e
fixação firme da lâmina
• Nenhuma chave necessária para o ajuste do ângulo da
base
• Ângulo da base ajustável até 45° para a esquerda ou
direita para cortes em bisel precisos
• A função de soprador mantém a linha de corte limpae
fácil de seguir

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
228x207x86
4
144

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 4180 AA

Código EAN
8710364078424

Código de mercadoria
8467229000

Manual do Produto
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Informações do produto

Serra vertical 4381

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Chave hexagonal

Potência: 500 L
Velocidade da lâmina: 800-3000 p.m.
Posições orbitais: 2
Capacidade em madeira: 75 mm
Capacidade em alumínio: 12 mm
Capacidade em metal: 4 mm
Interruptor de velocidade variável: +
Comprimento do curso: 20 mm
Peso: 2,1 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Modo de corte TURBO para alternar entre a velocidade
de corte normal e a rápida
• Controlo continuamente ajustável da velocidade
variável, para realizar cortes de alta precisão em vários
materiais
• Para lâminas de serra vertical de encabadouro em U e
em T
• Clipe para guardar facilmente o cabo
• A função de soprador mantém a linha de corte limpae
fácil de seguir
• Dispositivo para aspiração do pó compatível com a
maioria dos aspiradores domésticos standard

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
281x232x90
1
128

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 4381 AA

Código EAN
8710364063123

Código de mercadoria
8467229000

Manual do Produto
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Informações do produto

Serra vertical 4250

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 400 L
Velocidade da lâmina: 0-3000 p.m.
Capacidade em madeira: 65 mm
Capacidade em alumínio: 10 mm
Capacidade em metal: 4 mm
Interruptor de velocidade variável: +
Comprimento do curso: 18 mm
Peso: 1,3 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Serra vertical SKIL 4250
Mala de transporte em plástico
Lâmina de serra (fina, madeira)
Lâmina de serra (média, madeira)
Lâmina de serra (curvas, madeira)
Manual de instruções

Características
• Design muito compacto e leve (apenas 1,3 kg)
• Serra vertical perfeita, apta a resolver todos os trabalhos
de serragem comuns, dentro e fora de casa
• «Twistlock» para substituição da lâmina sem chave e
fixação firme da lâmina
• Pré-seleção da velocidade variável para cortes de alta
precisão em diversos materiais
• Nenhuma chave necessária para o ajuste do ângulo da
base
• Ângulo da base ajustável até 45° para a esquerda ou
direita para cortes em bisel precisos

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
317x241x91
1
96

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 4250 AD

Código EAN
8710364078486

Código de mercadoria
8467229000

Manual do Produto
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Informações do produto

Serra vertical 1061

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

• Lâmina de serra (6x)
• Mala compacta de transporte

Potência: 800 L
Velocidade da lâmina: 800-3000 p.m.
Capacidade em madeira: 100 mm
Capacidade em alumínio: 10 mm
Capacidade em metal: 4 mm
Peso: 2,5 kg

Características
• 800 W para uma potência suficiente
• Sistema «Clic» para mudança de lâmina sem
necessidade de ferramentas
• Laser para auxiliar o corte de linhas direitas
• O Softgrip proporciona uma preensão ótima
• Pré-seleção da velocidade variável para ter todo o
controlo em várias tarefas
• Ação vibratória para todas as aplicações: desde curvas/
acabamento fino a movimentos a direito à velocidade
total

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
305x290x101
1
75

Logística
Código de encomenda
F015 1061 AA

Código EAN
8710364052318

Código de mercadoria
8467229000

Manual do Produto
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Informações do produto

Serra circular 5740

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

• Lâmina com Ø de 130 mm (24 dentes)
• Chave hexagonal para trocar facilmente as lâminas
• Guia paralela

Capacidade a 90°: 40 mm
Capacidade a 45º: 26 mm
Potência: 700 L
Velocidade em vazio: 4.300 r.p.m.
Ø do disco de serra: 130 mm
Ø do veio: 16 mm
Peso: 2,3 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• A serra circular é a ferramenta mais rápida e adequada
para cortes a direito e de grande precisão em madeira
• Potente motor de 700 watt e velocidade elevada (4300 r.
p.m.) para cortar a profundidades de até 40 mm
• Design com uma ergonomia superior, para um controlo
e uma orientação ótimos. Ângulo do punho em forma de
serra manual para uma melhor colocação da mão/do
braço
• Visor da linha de serração, para um traçado fácil e
preciso da linha marcada
• Design prático e compacto, pesa apenas 2,4 kg
• Construção sobre rolamentos de esferas

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
306x210x190
1
60

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 5740 CA

Código EAN
8710364057917

Código de mercadoria
8467223000

Manual do Produto
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Informações do produto

Serra circular 5255

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

• Lâmina com Ø de 170 mm (24 dentes)
• Chave hexagonal para trocar facilmente as lâminas
• Guia paralela

Capacidade a 90°: 55 mm
Capacidade a 45º: 38 mm
Potência: 1.150 L
Velocidade em vazio: 5.000 r.p.m.
Ø do disco de serra: 170 mm
Ø do veio: 16 mm
Peso: 3,4 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Motor potente de 1150 watt e velocidade elevada (5000
r.p.m.) para cortar até uma profundidade de 55 mm
• Visor da linha de serração, para um traçado fácil e
preciso da linha marcada
• Design com uma ergonomia superior, para um controlo
e uma orientação ótimos
• Sistema de bloqueio do fuso para mudança fácil da
lâmina
• Engrenagens helicoidais resistentes e construção com
rolamento de esferas isolados contra o pó
• Depósito integrado para chave

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
350x255x190
1
45

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 5255 AA

Código EAN
8710364068050

Código de mercadoria
8467223000

Manual do Produto
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Informações do produto

Serra circular 1054

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capacidade a 90°: 63 mm
Capacidade a 45º: 51 mm
Potência: 1.400 L
Velocidade em vazio: 5.500 r.p.m.
Ø do veio: 16 mm
Ø máx. do disco de serra: 190 mm
Ø mín. do disco de serra: 184 mm
Peso: 3 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Serra circular SKIL 1054
Disco de serra pastilhado (18 dentes, Ø de 184 mm)
Guia paralela
Chave hexagonal
Manual de instruções

Características
• Motor potente de 1400 W para um corte rápido e preciso
até uma profundidade de 63 mm a 90°
• Design extremamente leve com resguardo inferior de
policarbonato resistente
• Punhos ergonómicos e Softgrip para um controlo e
comodidade ótimos
• Rolamentos de esferas com isolamento contra o pó para
uma longa vida útil e engrenagens helicoidais para força
e pouco ruído

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
306x246x205
1
55

Logística
Código de encomenda
F015 1054 AA

Código EAN
8710364077502

Código de mercadoria
8467223000

Manual do Produto
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Informações do produto

Serra circular 5765

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

• Disco de serra pastilhado (18 dentes, Ø de 184 mm)
• Chave hexagonal para trocar facilmente as lâminas
• Guia paralela

Capacidade a 90°: 65 mm
Capacidade a 45º: 43 mm
Potência: 1.350 L
Velocidade em vazio: 5.000 r.p.m.
Ø do disco de serra: 184 mm
Ø do veio: 16 mm
Peso: 3,4 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Potente motor de 1350 W de velocidade elevada (5000
r.p.m.), para cortes de alta precisão e rapidez
• Engrenagens helicoidais resistentes e construção com
rolamento de esferas isolados contra o pó
• Sistema de bloqueio do fuso para mudança fácil da
lâmina
• Dispositivo para aspiração do pó com ligação para a
maioria dos aspiradores domésticos ou sacos para o pó
(opcional: acessório SKIL 2610387402)
• Design muito compacto para um controlo e uma
orientação ótimos
• Interruptor de segurança para impedir o arranque
acidental

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
350x255x190
1
45

Consulte o Manual de
Referência Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 5765 AA

Código EAN
8710364073689

Código de mercadoria
8467223000
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Informações do produto

Serra circular 1053

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capacidade a 90°: 85 mm
Capacidade a 45º: 56 mm
Potência: 2.000 L
Velocidade em vazio: 5.000 r.p.m.
Ø do disco de serra: 235 mm
Ø do veio: 30 mm
Peso: 5,9 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Serra circular SKIL 1053
Disco de serra pastilhado (24 dentes, Ø de 235 mm)
Guia paralela
Chave para lâminas
Manual de instruções

Características
• Motor potente de 2000 W para cortar com precisão e
rapidez
• Impressionante profundidade de corte de 85 mm a 90° e
de 56 mm a 45°
• Design multi-grip ímpar para um manuseamento ideal
em ângulos de 90° e 45°
• Rolamentos de esferas com isolamento contra o pó para
uma longa vida útil e engrenagens helicoidais para força
e pouco ruído

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
395x290x220
1
24

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 1053 AA

Código EAN
8710364077090

Código de mercadoria
8467229000

Manual do Produto
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Informações do produto

Serra sabre 4915

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

• Serra sabre SKIL 4915
• Lâmina de serra para madeira (1x)
• Manual de instruções

Potência: 800 L
Comprimento do curso: 26 mm
Velocidade da lâmina: 0-2700 p.m.
Capacidade em madeira: 150 mm
Capacidade em alumínio: 25 mm
Capacidade em metal: 15 mm
Peso: 2,7 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Serra sabre potente de 800 W
• Ideal para uma vasta gama de aplicações de corte,
como corte de demolição, poda, corte de ramos de
árvores
• Velocidade variável para resultados de corte perfeitos
em vários materiais
• Substituição da lâmina rápida e fácil, com sistema «
CLIC», sem necessidade de ferramentas
• Softgrip no punho posterior para maior comodidade do
utilizador

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
470x181x120
1
72

Logística
Código de encomenda
F015 4915 AA

Código EAN
8719643002785

Código de mercadoria
8467229000

Manual do Produto
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Informações do produto

Serra sabre 4900

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

• Chave hexagonal
• Lâmina de corte de madeira

Potência: 1.050 L
Comprimento do curso: 28 mm
Velocidade da lâmina: 800 - 2.700 p.m.
Capacidade em madeira: 180 mm
Capacidade em alumínio: 30 mm
Capacidade em metal: 20 mm
Peso: 3,7 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Serra sabre potente e durável
• Ideal para uma vasta gama de aplicações de corte,
como corte de demolição, poda, corte de ramos de
árvores
• Velocidade variável para um corte controlado de
materiais delicados ou para resultados a alta velocidade
• Troca fácil de lâminas da serra, sem ferramentas, e
armazenamento integrado de lâminas
• O indicador de ligação (On) informa-o de que a
ferramenta está pronta para utilização
• Softgrip, para um controlo melhor e mais cómodo

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
523x257x110
1
56

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 4900 AG

Código EAN
8710364068920

Código de mercadoria
8467229000
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Informações do produto

Serra compacta de múltiplos materiais 5330

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capacidade a 90°: 28,5 mm
Potência: 600 L
Velocidade em vazio: 6.000 r.p.m.
Ø do veio: 10 mm
Ø máx. do disco de serra: 89 mm
Ø mín. do disco de serra: 85 mm
Peso: 2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Disco de serra de aço temperado (80 dentes) (2x)
Disco de diamante
Mangueira para ligação de aspirador
Guia paralela
Chave hexagonal

Características
• Esta serra prática corta através de uma grande
variedade de materiais (madeira, laminado, azulejos de
cerâmica, alumínio e plástico)
• Motor potente de 600 W e grande profundidade de corte
de 28,5 mm
• O design leve e compacto facilita a utilização com uma
única mão, permitindo uma maior liberdade de trabalho
• Ideal para corte de imersão
• Sistema de bloqueio do fuso para mudar facilmente a
lâmina
• Guia paralela, discos de serra e disco de diamante
incluídos de origem

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
405x140x107
3
108

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 5330 AA

Código EAN
8710364069798

Código de mercadoria
8467223000
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Informações do produto

Lixadeira vibratória 7338

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

• Folhas de lixa (3 normais, grãos 60/80/120)

Potência: 160 L
Superfície de lixamento: 92 x 185 mm
Dimensões da folha de lixa normal: 93 x 230 mm
Tamanho da folha de lixa com Velcro: 93 x 186 mm
Número de órbitas: 24000 p.m.
Ø órbita da lixa: 2,0 mm
Peso: 1,0 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Lixadeira com grande órbita da lixa para um
acabamento suave e rápido de superfícies amplas
• Velcro e clipes para usar com folhas com Velcro e folhas
normais
• Ligação integrada para aspirador
• Aspiração do pó através da base para um trabalho mais
limpo
• Design ergonómico e leve, para trabalhar comodamente
• Softgrip para um controlo e comodidade ótimos

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
291x168x100
1
150

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 7338 AA

Código EAN
8710364065974

Código de mercadoria
8467295900
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Informações do produto

Lixadeira vibratória 7366

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

• Recipiente do pó
• 10 folhas de lixa (7x normais, 3x com Velcro)

Potência: 240 L
Superfície de lixamento: 92 x 185 mm
Dimensões da folha de lixa normal: 93 x 230 mm
Tamanho da folha de lixa com Velcro: 93 x 186 mm
Número de órbitas: 26000 p.m.
Ø órbita da lixa: 2,0 mm
Peso: 1,7 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Características
• LEDs de controlo da pressão indicam quando é aplicada
demasiada pressão; deixe que seja a ferramenta a fazer
o trabalho!
• Ação de lixar eficaz e motor potente para uma remoção
rápida e suave
• Aspiração do pó integrada e sistema duplo de filtração
de pó para um ambiente de trabalho mais limpo
• Tipos de lixa disponíveis: fixação da folha de lixa com
Velcro ou com clipes
• Design ergonómico, incluindo Softgrip, para trabalhar
comodamente
• Baixos níveis de ruído e vibração

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
310x175x107
1
150

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 7366 AA

Código EAN
8710364039449

Código de mercadoria
8467295900
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Informações do produto

Lixadeira vibratória 7380

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

• Recipiente do pó
• Mala de transporte durável
• 15 folhas de lixa (grãos 60, 120 e 180)

Potência: 300 L
Superfície de lixamento: 115 x 230 mm
Dimensões da folha de lixa normal: 115 x 280 mm
Número de órbitas: 12000-22000 p.m.
Ø órbita da lixa: 2,0 mm
Peso: 2,3 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Características
• Movimento de lixar eficaz e motor potente, para eliminar
material de forma rápida e suave
• Base de lixamento em alumínio excepcionalmente
grande
• Botão de regulação da velocidade variável, para uma
remoção controlada de diferentes materiais
• Aspiração do pó integrada e sistema duplo de filtração
de pó para um ambiente de trabalho mais limpo
• Sistema de fixação de folhas de lixa durável e fácil de
utilizar
• Design ergonómico, incluindo Softgrip, para trabalhar
comodamente

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
415x315x141
1
42

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 7380 AA

Código EAN
8710364031863

Código de mercadoria
8467295900
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Informações do produto

Lixadeira vibratória 7347

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

• Saco para o pó
• Folhas de lixa (3 normais, grãos 60/80/120)

Potência: 160 L
Superfície de lixamento: 92 x 185 mm
Dimensões da folha de lixa normal: 93 x 230 mm
Tamanho da folha de lixa com Velcro: 93 x 186 mm
Número de órbitas: 24.000 p.m.
Ø órbita da lixa: 2,0 mm
Peso: 1,1 kg

Características
• Lixadeira com grande órbita da lixa para um
acabamento suave e rápido de superfícies amplas
• Sistema integrado de recolha de pó com saco para o pó
• Ligação integrada para aspirador
• Velcro e clipes para usar com folhas com Velcro e folhas
normais
• Design ergonómico e leve, para trabalhar comodamente
• Baixos níveis de ruído e vibração

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
291x168x100
1
150

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 7347 AA

Código EAN
8710364065028

Código de mercadoria
8467295900

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Lixadeira multifunções 7207

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

• Saco para o pó
• Ponta Delta rotativa
• 3 folhas de lixa (grão 120)

Potência: 100 L
Superfície de lixamento total: 151 x 102 mm
Tamanho da ponta Delta rotativa: 92 mm
Número de órbitas: 24.000 p.m.
Ø órbita da lixa: 1,6 mm
Peso: 1,0 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Características
• Design leve e compacto, para uma comodidade ótima
do utilizador
• Base com forma multifuncional, ideal tanto para grandes
áreas, como para cantos
• Movimento de lixar eficaz e motor potente, para obter
resultados perfeitos
• Sistema «Clic» fácil para rodar ou trocar a ponta Delta, e
para montagem de acessórios especiais sem
necessidade de ferramentas
• 8 acessórios especiais para lixamento de superfícies de
difícil alcance (acessórios SKIL, não incluídos como
standard)
• Adaptador para montagem de acessórios especiais em
3 posições (acessório SKIL 2610393758, não incluído
de origem)

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
280x150x110
8
168

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 7207 AA

Código EAN
8710364035489

Código de mercadoria
8467295900
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Informações do produto

Lixadeira multifunções 7207

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 100 L
Superfície de lixamento total: 151 x 102 mm
Tamanho da ponta Delta rotativa: 92 mm
Número de órbitas: 24.000 p.m.
Ø órbita da lixa: 1,6 mm
Peso: 1,0 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Saco para o pó
Ponta Delta rotativa
3 acessórios para lixar
Adaptador para montagem de acessórios para lixar
Saco para ferramentas
12 folhas de lixa

Características
• Design leve e compacto, para uma comodidade ótima
do utilizador
• Base com forma multifuncional, ideal tanto para grandes
áreas, como para cantos
• Movimento de lixar eficaz e motor potente, para obter
resultados perfeitos
• Sistema «Clic» fácil para rodar ou trocar a ponta Delta, e
para montagem de acessórios especiais sem
necessidade de ferramentas
• 3 acessórios especiais para lixamento em locais de
difícil acesso
• Adaptador para montagem de acessórios especiais em
3 posições

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
270x170x149
1
120

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 7207 AK

Código EAN
8710364065981

Código de mercadoria
8467295900
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Informações do produto

Lixadeira multifunções 7220

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potência: 250 L
Ø do disco de lixa : 125 mm
Superfície de lixamento total: 151 x 102 mm
Tamanho da ponta Delta rotativa: 92 mm
Número de órbitas: 19.000-26.000 p.m.
Ø órbita da lixa: 2,0 mm
Peso: 1,3 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Prato de lixar (redondo)
Prato de lixar (pontiagudo)
Recipiente do pó
Ponta Delta rotativa
Disco de lixa (5x)
Folha de lixa (5x)
Saco para ferramentas

Características
• Três ferramentas combinadas numa só: lixadeira Delta,
lixadeira vibratória e lixadeira excêntrica
• Ação de lixar eficaz e motor potente para uma remoção
rápida e suave
• Aspiração de pó integrada e fixação para aspirador para
a máxima recolha de pó e um ambiente de trabalho
mais limpo
• Duas regulações da velocidade para uma remoção de
material controlada
• Troca fácil da folha de lixa com Velcro
• A espuma triangular da ponta Delta pode ser virada para
aumentar a vida útil

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
332x166x156
1
102

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 7220 AC

Código EAN
8710364064700

Código de mercadoria
8467295100
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Informações do produto

Lixadeira multifunções 7226

Especificações

A embalagem contém

• Potência: 250 L
• Ø do disco de lixa : 125 mm
• Superfície de lixamento total (prato de lixar pontiagudo):
151 x 102 mm
• Superfície de lixamento total (acessório flexível): 54 x 54
mm
• Superfície de lixamento total (acessório em forma de
dedo): 32 x 87
• Superfície de lixamento total (acessório para lamelas):
93 x 93 mm
• Número de órbitas: 19000-26000 p.m.
• Ø órbita da lixa: 2,0 mm
• Peso: 1,3 kg
• Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

•
•
•
•
•
•
•

Prato de lixar (redondo)
Prato de lixar (pontiagudo)
Acessórios para lixar (3x)
Recipiente do pó
Disco de lixa (3x)
Folha de lixa (12x)
Saco para ferramentas

Características
• Lixadeira excêntrica, delta e vibratória combinadas
numa só mais três acessórios especiais incluídos como
standard
• Ferramenta multifunções adequada para uma vasta
gama de aplicações
• Prato de lixar multifunções para lixamento em áreas
grandes, bem como nos cantos
• Prato de lixar redondo para rebarbar, lixar e polir
superfícies curvas e planas

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
332x166x156
1
102

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 7226 AC

Código EAN
8710364064694

Código de mercadoria
8467295900
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Informações do produto

Lixadeira excêntrica 7420

280W
Power

Lightweight
1,2 kg

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

• Saco para o pó
• Disco de lixa (3x)

Potência: 280 L
Ø do disco de lixa: 125 mm
Número de órbitas: 25000 p.m.
Ø órbita da lixa: 2,5 mm
Peso: 1,2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Design ergonómico para operação com uma mão para
total liberdade de movimentos e uma excelente
visibilidade da peça a trabalhar
• A ação excêntrica e rotativa simultânea produz um
acabamento fino e a remoção da superfície a baixa
pressão
• Motor de grande potência que assegura uma eliminação
rápida e sem esforço do material
• O prato de lixa assegura um lixamento sem riscos (o
reduzido período de redução da potência evita danos na
peça a trabalhar quando a ferramenta é desligada)
• Sistema integrado de recolha de pó com saco para o pó
• Para lixar e polir em superfícies curvas e planas

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
174x171x135
1
216

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 7420 AA

Código EAN
8710364069057

Código de mercadoria
8467295900
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Informações do produto

Lixadeira excêntrica 7455

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

• Recipiente do pó
• Disco de lixa (3x)

Potência: 430 L
Ø do disco de lixa: 125 mm
Número de órbitas: 14000-26000 p.m.
Ø órbita da lixa: 2,0 mm
Peso: 1,9 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Características
• Motor potente de 430 W para um lixamento rápido e
sem esforço de superfícies curvas e planas
• Indicador do nível do pó para um lixamento eficiente:
indica o momento exato de esvaziamento do recipiente
do pó a fim de otimizar a recolha de pó
• Controlo continuamente regulável da velocidade, para
um óptimo rendimento ao lixar diferentes materiais
• Sistema integrado de recolha de pó com recipiente do
pó
• Ligação integrada para aspirador
• Troca fácil da folha de lixa com Velcro

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
290x195x130
1
120

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 7455 AA

Código EAN
8710364069101

Código de mercadoria
8467295900
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Informações do produto

Lixadeira de rolos 1210

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

• Saco para o pó
• 1 cinta de lixa

Potência: 650 L
Tamanho da cinta: 76 x 457 mm
Superfície de lixamento: 76 x 130 mm
Velocidade da cinta: 300 m/min.
Peso: 2,8 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Características
• Alta velocidade da cinta para remoção de material em
larga escala
• O controlo automático da cinta impede a cinta de se
deslocar para fora da ferramenta
• O design ergonómico e compacto garante uma
preensão perfeita, permitindo o controlo com ambas as
mãos
• Aspiração do pó integrada e grande saco para o pó,
para um trabalho mais limpo.
• Mudança fácil da cinta com o sistema «Clic»
• Softgrip para trabalhar comodamente durante longos
períodos de tempo

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
344x185x170
6
72

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 1210 AA

Código EAN
8710364041213

Código de mercadoria
8467295300

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Lixadeira de rolos 1215

Equalizer
frame

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 650 L
Tamanho da cinta: 76 x 457 mm
Superfície de lixamento: 76 x 130 mm
Velocidade da cinta: 300 m/min.
Peso: 2,9 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Recipiente do pó
1 cinta de lixa
Adaptador para aspirador
Armação para lixar

Características
• Alta velocidade da cinta para remoção de material em
larga escala
• O controlo automático da cinta impede a cinta de se
deslocar para fora da ferramenta
• O design ergonómico e compacto garante uma
preensão perfeita, permitindo o controlo com ambas as
mãos
• Armação para lixar «Equalizer», fácil de montar, previne
riscos e nivela as superfícies de forma perfeita
• Aspiração do pó integrada e sistema de filtração de pó
eficiente, para um trabalho mais limpo
• Adaptador incluído para utilização de aspirador externo

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
344x185x170
6
72

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 1215 AA

Código EAN
8710364041244

Código de mercadoria
8467295300
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Informações do produto

Lixadeira Delta 7125

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

• Lixadeira de detalhe SKIL 7125
• Folhas de lixa com velcro (2x grão 60, 2x grão 120 e
2x grão 240)
• Chave hexagonal
• Manual de instruções

Potência: 260 L
Superfície de lixamento (canto a canto): 90 mm
Tamanho de folha de lixa (canto a canto): 93 mm
Número de órbitas: 12000-20000 p.m.
Ø órbita da lixa: 2,0 mm
Peso: 1,1 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Lixadeira de detalhe potente com movimentos de
lixamento amplos para lixar sem esforço
• Ideal para lixar cantos e arestas
• Duas posições diferentes da base: posição 1 para lixar
cantos e posição 2 para lixar arestas
• Sistema de substituição rápida para ajustar facilmente a
posição da base
• Prato de lixar com velcro para uma troca de acessórios
simples e rápida
• Controlo continuamente regulável da velocidade, para
um óptimo rendimento ao lixar diferentes materiais

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
360x140x100
4
120

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 7125 AA

Código EAN
8710364077748

Código de mercadoria
8467295900
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Informações do produto

Lixadeira Delta 7126

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

• Lixadeira de detalhe SKIL 7126
• Mala compacta de transporte
• Folhas de lixa com velcro (3x grão 60, 4x grão 120 e
3x grão 240)
• Acessório em forma de dedo
• Folhas de lixa com velcro em forma de dedo (2x grão
60, 3x grão 120)
• Chave hexagonal
• Manual de instruções

Potência: 260 L
Superfície de lixamento (canto a canto): 90 mm
Tamanho de folha de lixa (canto a canto): 93 mm
Número de órbitas: 12000-20000 p.m.
Ø órbita da lixa: 2,0 mm
Peso: 1,1 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Lixadeira de detalhe potente com movimentos de
lixamento amplos para lixar sem esforço
• Ideal para lixar cantos e arestas
• Duas posições diferentes da base: posição 1 para lixar
cantos e posição 2 para lixar arestas
• Acessório em forma de dedo para lixar locais de difícil
acesso
• Sistema de substituição rápida para ajustar facilmente a
posição da base
• Prato de lixar com velcro para uma troca de acessórios
simples e rápida

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
400x207x111
1
90

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 7126 AD

Código EAN
8710364077779

Código de mercadoria
8467295900
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Informações do produto

Misturadora 1608

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 850 L
Ligação de ferramenta: M14
Caixa de engrenagens: Metal
Interruptor de velocidade variável: +
Capacidade máxima de mistura: 30 kg
Velocidade em vazio: 0 - 550 r.p.m.
Binário máximo: 35 Nm
Diâmetro máximo da barra: 120 mm
Peso: 2,6 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Punho de suporte/suporte de ferramentas
Chave hexagonal
Chave 2 x
Barra misturadora universal de 120 mm

Características
• Misturadora potente para todos os tipos de materiais,
como argamassas, tintas, colas, etc.
• Design ergonómico com Softgrip para um controlo
seguro e confortável
• Ligação de ferramenta M14, para troca fácil dos
acessórios standard, sem perda de transmissão de
potência
• Base de apoio para pousar a ferramenta quando não
está a ser utilizada
• Punho de suporte para um controlo confortável e seguro
• Interruptor de velocidade variável, para um arranque
preciso e uma mistura à velocidade correta para os
diferentes materiais

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
330x270x178
2
48

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 1608 AA

Código EAN
8710364065998

Código de mercadoria
8467219900
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Informações do produto

Misturadora 1016

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Barra misturadora universal de 120 mm
• Chave (2x)

Potência: 1200 L
Ligação de ferramenta: M14
Caixa de engrenagens: Metal
Interruptor de velocidade variável: +
Capacidade máxima de mistura: 35 kg
Velocidade em vazio: 0 - 800 r.p.m.
Binário máximo: 50 Nm
Diâmetro máximo da barra: 120 mm
Peso: 3 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Misturadora potente de 1200 W para todos os tipos de
materiais, como argamassas, tintas, colas, etc.
• Punho para as duas mãos para um trabalho confortável
e um ótimo controlo
• Ligação de ferramenta M14, para troca fácil dos
acessórios standard, sem perda de transmissão de
potência
• Engrenagens de alta qualidade para uma eficiência
máxima do binário
• Arranque suave eletrónico para um controlo total
• Pré-seleção da velocidade para um arranque e um
trabalho de mistura precisos, à velocidade correta para
os diferentes materiais

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
323x265x178
2
48

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 1016 AA

Código EAN
8710364061280

Código de mercadoria
8467219900

Manual do Produto
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Informações do produto

Misturadora 1613

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Barra misturadora universal (120 mm)
• Chave (2x)

Potência: 1400 L
Ligação de ferramenta: M14
Caixa de engrenagens: Metal
Interruptor de velocidade variável: +
Duas velocidades mecânicas: +
Capacidade máxima de mistura: 65 kg
Velocidade em vazio: 180-460 / 300-700 r.p.m.
Binário máximo: 70 Nm
Diâmetro máximo da barra: 140 mm
Peso: 4,2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Misturadora potente de 1400 W para todos os tipos de
materiais, como argamassas, tintas, colas, etc.
• Engrenagens de alta qualidade para uma eficiência
máxima do binário
• Punho duplo com Softgrip para um trabalho confortável
e um ótimo controlo
• Sistema eletrónico total para um arranque suave,
proteção contra sobrecargas e velocidade constante
• Pré-seleção da velocidade para um arranque e um
trabalho de mistura precisos, à velocidade correta para
os diferentes materiais
• Botão de bloqueio para um trabalho de mistura contínuo

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
366x310x235
2
24

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 1613 AA

Código EAN
8710364065141

Código de mercadoria
8467219900
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Informações do produto

Soprador de ar quente 8003

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

• Soprador de ar quente SKIL 8003
• Manual de instruções

Potência: 2.000 L
Intervalo de temperatura: 70/450/600 °C
Fluxo de ar: 350/550 l/min
Sistema eletrónico: Comprimento do cabo: 2,75 m
Peso: 0,5 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Tudo o que precisa para mais de 100 funções, numa
única ferramenta
• Potente soprador de ar quente de 2000 W
• O mecanismo de controlo constante da temperatura
impede a ferramenta de sobreaquecer, e possibilita um
trabalho contínuo
• 3 regulações da temperatura para uma variedade de
aplicações
• Pega de formato ergonómico para manuseamento fácil
e utilização sem esforço, durante períodos longos
• Interruptor de 4 posições fácil de utilizar, escondido na
parte de trás da pega, para uma preensão confortável
durante uma utilização prolongada da ferramenta

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
251x245x100
4
136

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 8003 DA

Código EAN
8710364064755

Código de mercadoria
8467298500
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Informações do produto

Soprador de ar quente 8003

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potência: 2.000 L
Intervalo de temperatura: 70/450/600 °C
Fluxo de ar: 350/550 l/min
Sistema eletrónico: Comprimento do cabo: 2,75 m
Peso: 0,5 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Soprador de ar quente SKIL 8003
Mala compacta em plástico
1 bocal de proteção de vidro
1 bocal plano
1 bocal de redução
1 bocal refletor
Manual de instruções

Características
• Tudo o que precisa para mais de 100 funções, numa
única ferramenta
• Potente soprador de ar quente de 2000 W
• O mecanismo de controlo constante da temperatura
impede a ferramenta de sobreaquecer, e possibilita um
trabalho contínuo
• 3 regulações da temperatura para uma variedade de
aplicações
• Pega de formato ergonómico para manuseamento fácil
e utilização sem esforço, durante períodos longos
• Interruptor de 4 posições fácil de utilizar, escondido na
parte de trás da pega, para uma preensão confortável
durante uma utilização prolongada da ferramenta

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
320x295x107
2
69

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 8003 DC

Código EAN
8710364064762

Código de mercadoria
8467298500
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Informações do produto

Soprador de ar quente 8004

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Potência: 2.000 L
Intervalo de temperatura: 50-650 °C
Fluxo de ar: 250-500 l/min
Sistema eletrónico: +
Comprimento do cabo: 2,75 m
Peso: 0,7 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Mala compacta em plástico
1 bocal de proteção de vidro
1 bocal plano
1 bocal de redução
1 bocal refletor

Características
• Soprador de ar quente potente de 2000 W, controlado
eletronicamente
• Display LCD para indicação dos valores de temperatura
e de fluxo de ar reais e pretendidos
• A função «Memory» (memória) guarda a definição da
temperatura utilizada pela última vez, mesmo quando a
ferramenta não está ligada
• Controlo de temperatura continuamente até 650 ºC,
para uma ampla variedade de trabalhos
• Fluxo de ar variável em 5 definições entre os 250 e os
500 l/min
• O mecanismo de controlo constante da temperatura
impede a ferramenta de sobreaquecer, e possibilita um
trabalho contínuo

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
320x295x107
1
69

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 8004 AA

Código EAN
8710364054794

Código de mercadoria
8467298500
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Informações do produto

Soprador de ar quente 8007

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Potência: 2000 L
Intervalo de temperatura: 50-650 °C
Fluxo de ar: 250-500 l/min
Sistema eletrónico : +
Comprimento do cabo: 4 m
Peso: 0,8 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Saco de lona
1 bocal de proteção de vidro
1 bocal plano
1 bocal refletor
1 bocal de redução

Características
• Soprador de ar quente potente de 2000 W, controlado
eletronicamente
• Função de ejeção do bocal para mudança e remoção
segura de bocais
• Display LCD para indicação dos valores de temperatura
e de fluxo de ar reais e pretendidos
• O mecanismo de controlo constante da temperatura
impede possibilita um trabalho contínuo sem
sobreaquecimentos
• Pode ser utilizado em combinação com bocais de
redução com um diâmetro de saída pequeno para
trabalhos de soldadura e dessoldadura
• Controlo de temperatura continuamente até 650 ºC,
para uma ampla variedade de trabalhos

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
368x238x120
4
72

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 8007 MA

Código EAN
8710364061020

Código de mercadoria
8467298500
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Informações do produto

Plaina 1558

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 600 L
Largura de aplainamento: 82 mm
Profundidade de aplainamento: 0 - 2 mm
Velocidade em vazio: 17.000 r.p.m.
Peso: 2,5 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Lâmina de plaina reversível (2x)
Chave para troca de lâminas
Armazenamento para chaves
Adaptador para aspirador

Características
• Ferramenta precisa e fácil de usar para alisar
superfícies e chanfrar cantos
• O motor de 600 W fornece a potência suficiente para
completar qualquer tarefa de alisamento
• Definição da profundidade fácil e precisa
• O grande botão de definição da profundidade também
serve como punho frontal adicional para um ótimo
controlo
• Design ergonómico e moderno com Softgrip para um
ótimo manuseamento
• Lâminas de plaina reversíveis para um acabamento
suave e maior durabilidade

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
320x183x166
1
70

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 1558 AA

Código EAN
8710364064854

Código de mercadoria
8467297000
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Informações do produto

Multiferramenta 1470

Sawing &
cutting

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 200 L
Ângulo de oscilação esquerda/direita: 1,4 º
Velocidade em vazio: 12000-19000 movimentos/min.
Peso: 1,1 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Acessório para lixar
2 folhas de lixa (grão 80 e 120)
Lâmina de serra segmentada
Lâmina de serra de imersão para madeira (20 mm)
Adaptador para pó
Chave hexagonal

Características
• Lixar, serrar e cortar com uma ferramenta apenas
• Ferramenta multifunções adequada para uma vasta
gama de aplicações
• O potente motor de 200 Watt proporciona potência
suficiente para realizar o trabalho
• Controlo da velocidade continuamente regulável
• Sistema de acessórios universal para uma mudança
rápida e fácil dos acessórios
• Também pode ser utilizada em combinação com
acessórios básicos «Starlock» e acessórios «OIS»

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
327x118x105
6
180

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 1470 AA

Código EAN
8710364051342

Código de mercadoria
8467298500
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Informações do produto

Multiferramenta 1480

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 300 L
Ângulo de oscilação esquerda/direita: 1,5 º
Velocidade em vazio: 14000-22000 movimentos/min.
Peso: 1,4 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Lixar, serrar, cortar e muito mais com uma ferramenta
apenas
• Ferramenta multifunções para uma vasta gama de
aplicações, particularmente útil quando é necessário
trabalho de detalhe
• Conclui o trabalho mais depressa graças ao potente
motor de 300 Watt
• O batente de profundidade com profundidade variável
(0-60 mm) para serrar e cortar com precisão impede que
se danifique a parte inferior do material e o desgaste
rápido dos acessórios
• O punho lateral pode ser ligado a qualquer dos lados da
ferramenta para um controlo e uma orientação ótimos
• O sistema de acessórios universal «OIS» facilita o uso
de uma vasta gama de acessórios para todos os tipos
de aplicações

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multiferramenta SKIL 1480
Mala de transporte de alta qualidade
Batente de profundidade
Pega lateral
Lâmina de serra segmentada
Lâmina de serra segmentada com granulado RIFF
para fresar juntas de azulejos
Lâmina de serra de imersão para metal - 32 mm (2x)
Lâmina de serra de imersão para madeira - 32 mm
Lâmina de serra de imersão para madeira - 20 mm
Acessório rígido para espátula para remover cola,
argamassa e adesivos para azulejos
Acessório flexível para espátula para remover cola
para carpetes e material de juntas
Acessório para lixar
Folhas de lixa (20x) (grãos 60, 80, 120 e 180)
Adaptador para pó
Chave hexagonal
Manual de instruções

Disponibilidade
401x327x147
3
39

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 1480 AF

Código EAN
8710364075720

Código de mercadoria
8467298500
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Informações do produto

Nivelador laser LL0511

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

• Nivelador laser SKIL 0511
• 2 pilhas AA (LR6)
• Manual de instruções

•
•
•
•

Tipo de laser: 650 nm
Classe de laser: 2
Nivelamento automático: +
Precisão de nivelamento: 5 mm
Área de trabalho: 10 m
Intervalo de autonivelamento: +/- 4 °
Tempo de nivelamento: 6 seg
Alimentação da ferramenta : 2 baterias AA(LR6) / 1,5 V
(incluídas)
Temperatura de funcionamento: -1 °C -40 °C
Peso: 0,3 kg
Potência de saída máxima: < 1 mW
Alimentação: Pilhas / AA

Características
• Elevada funcionalidade graças ao modo de nivelamento
automático e ao modo de inclinação
• Nivelamento automático para um trabalho rápido e
preciso sem alinhamento manual
• Projeção de uma linha laser horizontal e vertical
• Rosca de 1/4" para tripés para uma fixação fácil
• Elevada flexibilidade graças ao clipe incluído no âmbito
de fornecimento

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
215x120x83
12
192

Consulte o Manual de
Referência Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 0511 AA

Código EAN
8710364069385

Código de mercadoria
9015301000

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Multiferramenta rotativa 1116

Especificações

A embalagem contém

• Potência: 135 L
• Velocidade em vazio: 15000 - 35000 r.p.m.
• Peso: 0,6 kg

•
•
•
•
•
•

Características
• Ferramenta multifunções com 60 acessórios para uma
vasta gama de tarefas
• Motor potente de 135 W
• Velocidade variável para um controlo e uma precisão
ótimos
• Inclui encaixes de 2,4 e 3,2 mm
• Bloqueio do fuso para uma troca rápida e fácil de
acessórios
• Mala compacta de transporte

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Chave para encaixes
Encaixes de 2,4 e 3,2 mm
chave para acessórios
Mala de transporte em plástico
Total de 60 acessórios
Encaixe extra de 3,2 mm

Disponibilidade
316x181x88
1
154

Logística
Código de encomenda
F015 1116 AD

Código EAN
8710364072330

Código de mercadoria
8467298500

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Multiferramenta rotativa 1415

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 125 L
Velocidade em vazio: 15.000 - 35.000 r.p.m.
Peso: 0,5 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Características
• A ferramenta ideal para 101 trabalhos dentro e fora de
casa
• Velocidade variável para um controlo e uma precisão
ótimos
• Bloqueio do fuso para uma troca rápida e fácil de
acessórios
• Ferramenta compacta com Softgrip para uma
comodidade ótima
• Punho de suporte exclusivo e ajustável, para um óptimo
controlo
• Com lanterna, para uma boa visualização do seu
trabalho

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

•
•
•
•

Chave para encaixes
Encaixes de 2,4 e 3,2 mm
Mala de transporte em plástico
Punho com suporte ajustável com lanterna (incluindo
2 baterias AA)
Total de 25 acessórios
Inclui veio flexível
Inclui suporte de ferramentas
Encaixe extra de 3,2 mm

Disponibilidade
357x330x107
3
54

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 1415 AC

Código EAN
8710364028559

Código de mercadoria
8467298500
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Informações do produto

Agrafador 8200

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 400 agrafos (14 mm)
• 100 pregos (15 mm)

N.º de impactos: 20 p.m.
Comprimento do agrafo: 8-16 mm
Largura do agrafo: 11,4 mm
Comprimento do prego: 15-16 mm
Capacidade de carga de agrafos: 100 unid.
Capacidade de carga de pregos: 80 unid.
Comprimento do cabo: 6 m
Peso: 1,0 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Agrafador com fio para agrafar e cravar diversos
materiais de modo fácil e rápido
• O «controlo do impacto» ajusta o impacto, de modo a
adequar-se a qualquer superfície
• Cabo com 6 metros de comprimento para uma maior
liberdade de ação
• O bloqueio do interruptor impede o funcionamento
acidental
• Softgrip, para a máxima comodidade de utilização
• Processa agrafos e pregos de até 16 mm

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
277x216x75
5
160

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 8200 AA

Código EAN
8710364057757

Código de mercadoria
8465101000
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Informações do produto

Soprador 8600

3.3m 3/min.
Power

Blowing
&suction

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•

• Bocal de sopro
• Saco para o pó

Potência: 620 L
Velocidade em vazio: 0-16000 r.p.m.
Volume de ar: 3,3 m³/min
Peso: 1,7 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Características
• Soprador compacto e potente
• Controlo continuamente regulável da velocidade para
diferentes aplicações
• Punho ergonómico para uma posição de trabalho
equilibrada
• Botão de bloqueio para uma operação contínua e fácil
• Potente motor de 620 Watt e elevada capacidade de
fluxo de ar para trabalhos de limpeza e secagem
• Bocal de borracha amovível para trabalhar em locais de
difícil acesso e mudança rápida entre sopro e aspiração

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
282x212x187
1
64

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 8600 AA

Código EAN
8710364050802

Código de mercadoria
8508190000
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Informações do produto

Multiferramenta rotativa 1415

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 125 L
Velocidade em vazio: 15.000 - 35.000 r.p.m.
Peso: 0,5 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Chave para encaixes
Encaixes de 2,4 e 3,2 mm
Punho de suporte ajustável
25 acessórios

Características
• A ferramenta ideal para 101 trabalhos dentro e fora de
casa
• Velocidade variável para um controlo e uma precisão
ótimos
• Bloqueio do fuso para uma troca rápida e fácil de
acessórios
• Ferramenta compacta com Softgrip para uma
comodidade ótima
• Punho de suporte exclusivo e ajustável, para um óptimo
controlo

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
312x145x93
1
196

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 1415 AD

Código EAN
8710364043590

Código de mercadoria
8467298500
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Informações do produto

Agrafador 8200

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 1000 agrafos (14 mm)
• 500 pregos (15 mm)
• Mala compacta de transporte

N.º de impactos: 20 p.m.
Comprimento do agrafo: 8-16 mm
Largura do agrafo: 11,4 mm
Comprimento do prego: 15-16 mm
Capacidade de carga de agrafos: 100 unid.
Capacidade de carga de pregos: 80 unid.
Comprimento do cabo: 6 m
Peso: 1,0 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Agrafador com fio para agrafar e cravar diversos
materiais de modo fácil e rápido
• O «controlo do impacto» ajusta o impacto, de modo a
adequar-se a qualquer superfície
• Cabo com 6 metros de comprimento para uma maior
liberdade de ação
• O bloqueio do interruptor impede o funcionamento
acidental
• Softgrip, para a máxima comodidade de utilização
• Processa agrafos e pregos de até 16 mm

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
370x238x101
3
92

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 8200 AC

Código EAN
8710364057764

Código de mercadoria
8465101000

Manual do Produto
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Informações do produto

Espátula elétrica 7710

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 200 L
Velocidade em vazio: 6500/8500/9500 movimentos/min.
Ajustes de velocidade: 3
Movimento: 2,2 mm
Peso: 1,2 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

1 lâmina (60 mm)
1 espátula (60 mm)
1 cinzel (de 15 mm) estreito e plano
1 lâmina de aço universal estreita (35 mm)

Características
• Ferramenta multifuncional de 200 W, para todo o tipo de
trabalhos de remoção, alisamento, restauro e entalhe de
materiais
• 3 regulações da velocidade para maior precisão e
controlo
• Sistema «CLIC» de troca de acessórios sem ferramenta,
para troca e remoção rápida de acessórios
• Design muito compacto e ergonómico com Softgrip
• Punho adicional para trabalhar com a máxima
comodidade

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
326x136x80
6
216

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 7710 AA

Código EAN
8710364040636

Código de mercadoria
8467298500

Manual do Produto
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Informações do produto

Espátula elétrica 7720

Especificações

A embalagem contém

• Potência: 250 L
• Velocidade em vazio: 6500 / 8500 / 9500 movimentos/
min.
• Comprimento do curso: 2,2 mm
• Peso: 1,2 kg
• Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

•
•
•
•
•

Saco de lona
5 lâminas de aço largas (60 mm)
3 espátulas largas de aço (60 mm)
2 cinzéis estreitos de aço (15 mm)
5 lâminas universais de aço (35 mm)

Características
• Ferramenta multifuncional de 250 W, para todo o tipo de
trabalhos de remoção, alisamento, restauro e entalhe de
materiais
• 3 regulações da velocidade para maior precisão e
controlo
• Design compacto e ergonómico com Softgrip
• Punho adicional para trabalhar com a máxima
comodidade
• Mudança e remoção de acessórios rápida e sem
ferramentas

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
370x241x118
4
72

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 7720 MA

Código EAN
8710364040643

Código de mercadoria
8467298500

Manual do Produto
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Informações do produto

Polidora 1144

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Diâmetro do pano: 180 mm
Potência: 1200 L
Velocidade em vazio: 1000 - 3600 r.p.m.
Peso: 2,3 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Punho em D
Chave hexagonal
Disco de lã
Prato de espuma macia
Prato de espuma dura

Características
• Motor potente de 1200 W para um polimento sem
esforço de superfícies amplas
• O design compacto e leve reduz a fadiga durante o
polimento de superfícies amplas
• Seleção da velocidade para todos os trabalhos de
polimento
• Arranque suave para controlar com precisão o
funcionamento
• A eletrónica de velocidade constante asseguraótimos
resultados de polimento, mesmo sob cargas mais
elevadas
• Prato de lixar com Velcro para uma troca rápida e
simples dos acessórios

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
462x185x130
2
72

Logística
Código de encomenda
F015 1144 AA

Código EAN
8710364067091

Código de mercadoria
8467298500

Manual do Produto
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Informações do produto

Tupia 1841

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Potência: 1.200 L
Profundidade máx. de corte: 55 mm
Ø do encaixe: 6 & 6,35 & 8 mm
Velocidade em vazio: 11000-30000 r.p.m.
Peso: 2,9 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Tupia SKIL 1841
1 ponta reta
2 encaixes: 6 & 8 mm
Guia paralela
Pino de centragem
Anel de cópia
Chave
Manual de instruções

Características
• Ensamblar, chanfrar, abrir ranhurar e sulcos, arestas e
perfis; esta potente tupia de 1200 W pode fazer todos
estes trabalhos e muitos mais, com a maior facilidade
• Velocidade variável, 11.000 - 30.000 r.p.m., para
trabalhar com uma vasta gama de materiais com
diferentes tipos de pontas de tupia
• Regulação precisa da profundidade para ajustes rápidos
e precisos
• Bloqueio do fuso para uma troca rápida da tupia com
uma única chave
• Batente de profundidade da torre para fresagem
facilitada com 3 profundidades pré-selecionadas
• Adaptador para aspiração do pó integrado, para um
ambiente de trabalho mais limpo

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
300x285x175
1
64

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 1841 AA

Código EAN
8719643002488

Código de mercadoria
8467298500

Manual do Produto
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Informações do produto

Polidora 9955

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 1300 L
Velocidade em vazio: 600-3000 r.p.m.
Peso: 2,9 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Saco de lona
Chave hexagonal
Pega lateral
Punho em D
2 pratos de lixar de velcro
2 panos de algodão

Características
• Polidora versátil equipada com dois pratos diferentes (Ø
125 mm / Ø 180 mm)
• Potente motor de 1300 W
• Arranque suave para controlar com precisão o
funcionamento
• A velocidade constante garante a eficácia, mesmosob
cargas mais elevadas
• Rolamentos de esferas isolados contra o pó e
engrenagens helicoidais endurecidas para uma maior
durabilidade da ferramenta
• Pega em D com Softgrip, para garantir um controlo
perfeito

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
585x250x132
2
36

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 9955 MA

Código EAN
8710364054961

Código de mercadoria
8467298500

Manual do Produto

Janeiro 2019

Portugal

Informações do produto

Corta-relvas 0713

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

• Caixa coletora de relva

Potência: 1300 L
Sistema de corte: Lâmina rotativa
Largura de corte: 33 cm
Altura de corte: 20-40-60 mm
Ajustes da altura de corte: 3
Capacidade da caixa colectora de relva: 30 l
Peso (incluindo a caixa coletora de relva): 9,5 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Potente motor de 1300 W com acionamento por correia
• Design «Easy Storage»: base de estacionamento contra
a parede e punho dobrável para o posicionamento
vertical
• Grande largura de corte de 33 cm
• Punho Softgrip para melhor manuseamento e maior
conforto durante os trabalhos de corte
• Ajuste fácil da altura do corte através dos dois eixos da
roda (sem necessidade de ferramentas extra)
• Caixa coletora de relva grande com 30 l de capacidade
para trabalhos contínuos

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
733x380x332
1
9

Consulte o Manual de
Referência Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 0713 AA

Código EAN
8710364068463

Código de mercadoria
8433191000

Manual do Produto
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Informações do produto

Corta-relvas manual 0721

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•

• Corta-relvas manual SKIL 0721
• Manual de instruções

Sistema de corte: Cilindro de 5 lâminas
Largura de corte: 30 cm
Altura de corte: 12-44 mm
Ajustes da altura de corte: variável
Peso: 6,1 kg

Características
• Lâminas autoafiáveis (sem necessidade de afiação
extra)
• Cilindro de 5 lâminas para um corte preciso
• Punho Softgrip para melhor manuseamento e maior
conforto
• Parafusos grandes para um ajuste fácil da altura de
corte e da lâmina
• Design simples e robusto para uma montagem fácil e
um trabalho eficiente

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
500x370x230
1
16

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 0721 AA

Código EAN
8710364068913

Código de mercadoria
8433199000

Manual do Produto
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Informações do produto

Aparador de relva 0732

280W
Power

Lightweight
1,2 kg

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 280 L
Velocidade em vazio: 12000 r.p.m.
Diâmetro de corte: 23 cm
Sistema de corte: Sistema de 2 fios
Diâmetro do fio: 1,2 mm
Comprimento do fio: 2 x 4 m
Sistema de alimentação do fio: Tap & Go
Peso: 1,2 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Aparador de relva SKIL 0732
Sistema de bobina
Suporte de arrumação para as máquinas
Manual de instruções

Características
• Punho de design «Easy Storage» exclusivo da SKIL
para pendurar adequadamente a ferramenta na calha de
arrumação da SKIL fornecida
• Potente motor de 280 W para a maior parte das
aplicações de aparar relva
• Design extremamente leve (apenas 1,2 kg)
• Sistema de corte com dois fios para aparar de forma
rápida e perfeita
• Alimentação do fio «Tap&Go» para facilitar a saída de
mais fio durante o funcionamento
• Interruptor de ligar/desligar grande e de baixa
resistência para maior comodidade

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
135x189x573
1
56

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 0732 AA

Código EAN
8710364077274

Código de mercadoria
8467298000
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Informações do produto

Aparador de relva 0732

280W
Power

Lightweight
1,2 kg

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 280 L
Velocidade em vazio: 12000 r.p.m.
Diâmetro de corte: 23 cm
Sistema de corte: Sistema de 2 fios
Diâmetro do fio: 1,2 mm
Comprimento do fio: 2 x 4 m
Sistema de alimentação do fio: Tap & Go
Peso: 1,2 kg
Tensão/frequência: 230-240 V / 50-60 Hz

Aparador de relva SKIL 0732
Sistema de bobina (3x)
Suporte de arrumação para as máquinas
Manual de instruções

Características
• Punho de design «Easy Storage» exclusivo da SKIL
para pendurar adequadamente a ferramenta na calha de
arrumação da SKIL fornecida
• Potente motor de 280 W para a maior parte das
aplicações de aparar relva
• Design extremamente leve (apenas 1,2 kg)
• Sistema de corte com dois fios para aparar de forma
rápida e perfeita
• Alimentação do fio «Tap&Go» para facilitar a saída de
mais fio durante o funcionamento
• Interruptor de ligar/desligar grande e de baixa
resistência para maior comodidade

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
135x189x573
1
56

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 0732 AG

Código EAN
8710364078394

Código de mercadoria
8467298000

Manual do Produto
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Informações do produto

Aparador de relva 0731

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 3 bobinas com fio de 9 (2 x 4,5) metros
• Suporte de arrumação para as máquinas

Potência: 1000 L
Velocidade em vazio: 7000 r.p.m.
Diâmetro de corte: 35 cm
Ajuste da altura: 110-120 cm
Sistema de corte: Sistema de 2 fios
Diâmetro do fio: 1,6 mm
Comprimento do fio: 2 x 4.5 m
Sistema de alimentação do fio: Automático
Peso: 3,2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Características
• Punho de design «EASY STORAGE» exclusivo da SKIL
para um armazenamento prático e economizador de
espaço da ferramenta (calha de arrumação da SKIL
fornecida)
• Motor extra poderoso de 1000 W para todas as
aplicações de aparar relva
• Grande diâmetro de corte de 35 cm
• O design ergonómico (com motor junto ao punho)
assegura um equilíbrio perfeito
• Ajuste telescópico de altura para aumentar o conforto do
utilizador durante os trabalhos
• Segundo punho ajustável para um controlo extra
durante os trabalhos

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
740x248x106
3
36

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 0731 AA

Código EAN
8710364065660

Código de mercadoria
8467298000
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Informações do produto

Serra de corrente 0780

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 2000 L
Comprimento da lâmina: 35 cm
Velocidade da corrente: 13,5 m/s
Espessura do elo de transmissão: 1,3 mm
Reservatório de óleo: 100 ml
Peso: 4,5 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Módulo de calhas para arrumação e gancho da SKIL
Corrente
Barra da corrente
Cobertura da corrente

Características
• Potente motor de 2000 W: excelente desempenho de
corte
• Troca e ajuste fáceis da corrente: sem necessidade de
outras ferramentas
• Ocupa um ínfimo espaço de armazenamento depois de
utilizada: «EASY STORAGE»
• Corrente e barra de alta qualidade (da Oregon)
• Design ergonómico, com manuseamento de conforto
para cortes horizontais
• Sistema de paragem rápida e travão de ricochete

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
510x200x185
2
32

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 0780 AA

Código EAN
8710364055999

Código de mercadoria
8467221000

Manual do Produto
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Informações do produto

Soprador/aspirador de jardim 0792

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 2800 L
Velocidade de sopro: 270 km/h
Volume de vácuo: 13 m³/min
Relação de cobertura do solo: 10:1
Capacidade do saco coletor: 45 l
Peso: 3,3 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Soprador/aspirador de jardim SKIL 0792
Saco coletor
Alça a tiracolo
Roda giratória
Módulo de calha de arrumação SKIL
Manual de instruções

Características
• Design «Easy Storage» exclusivo da SKIL para uma
suspensão adequada da ferramenta na calha de
arrumação da SKIL fornecida
• Fácil de manobrar graças à roda giratória única
• Soprador e aspirador de jardim multifuncional «2 em 1
» mais função de trituração
• Fácil troca de modo com um simples rodar do botão
• Trituradora de alto impacto para reduzir o volume dos
detritos de 10 para 1
• Motor potente para os modos de soprar e aspirar

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
453x340x263
1
18

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 0792 AA

Código EAN
8710364076468

Código de mercadoria
8508190000

Manual do Produto
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Informações do produto

Soprador/aspirador de jardim 0796

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potência: 3000 L
Velocidade de sopro: 150-270 km/h
Volume de vácuo: 13 m³/min
Relação de cobertura do solo: 10:1
Capacidade do saco coletor: 45 l
Peso: 3,2 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Soprador/aspirador de jardim SKIL 0796
Saco coletor
Alça a tiracolo
Roda giratória
Módulo de calha de arrumação SKIL
Manual de instruções

Características
• Design «Easy Storage» exclusivo da SKIL para uma
suspensão adequada da ferramenta na calha de
arrumação da SKIL fornecida
• Fácil de manobrar graças à roda giratória única
• Controlo continuamente regulável da velocidade para
diferentes aplicações
• Soprador e aspirador de jardim multifuncional «2 em 1
» mais função de trituração
• Fácil troca de modo com um simples rodar do botão
• Trituradora de alto impacto para reduzir o volume dos
detritos de 10 para 1

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
453x340x263
1
18

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 0796 AA

Código EAN
8710364076499

Código de mercadoria
8508190000

Manual do Produto
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Informações do produto

Máquina de limpeza a alta pressão 0761

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 1400 L
Pressão máx.: 105 bar
Taxa máx. do fluxo: 370 l/h
Temperatura máx. do fluxo: 50 °C
Comprimento da mangueira: 5 m
Comprimento do cabo: 5 m
Peso (sem acessórios): 4,1 kg
Tensão/frequência: 220-230 V / 50-60 Hz

Pistola de gatilho com lança
Garrafa de detergente
Sistema de arrumação «EASY STORAGE»
Ligação para mangueira de jardim

Características
• Design «EASY STORAGE» exclusivo da SKIL para um
armazenamento prático e economizador de espaço da
ferramenta e acessórios
• Oferece potência e pressão abrangentes para
aplicações de limpeza doméstica
• Bomba totalmente em alumínio para uma maior
durabilidade
• Compacto e leve (fácil de transportar)
• Maior mobilidade graças ao raio de ação de 11 metros
(cabo de 5 m, mangueira de 5 m e lança)
• Lança comprida com regulação de pulverização variável

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
450x270x210
2
28

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 0761 AA

Código EAN
8710364072859

Código de mercadoria
8424300800
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Informações do produto

Escova elétrica para relva 0700

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Potência: 500 L
Diâmetro da escova: 100 mm
Velocidade da escova em vazio: 3000 r.p.m.
Ajuste da altura: 80-110 cm
Peso: 2,1 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Escova elétrica para relva SKIL 0700
Escova de aço
Gancho «Easy Storage»
Chave
Manual de instruções

Características
• Facilidade de utilização: basta de dores nos joelhos e
nas costas
• Solução ecológica: sem pesticidas
• Punho de design «Easy Storage» exclusivo da SKIL
para pendurar adequadamente a ferramenta na calha de
arrumação da SKIL fornecida
• Potente motor para remover a relva sem esforço
• Roda-guia para a máxima estabilidade
• Velocidade elevada: taxa de remoção elevada

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
903x210x100
1
38

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 0700 AG

Código EAN
8710364079766

Código de mercadoria
8467298000
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Informações do produto

Arejador de relva elétrico 0701

Especificações

A embalagem contém

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potência: 500 L
Largura de trabalho: 15 cm
Velocidade de arejamento em vazio: 3000 r.p.m.
Ajuste da altura: 80-110 cm
Peso: 2,9 kg
Tensão/frequência: 220-240 V / 50-60 Hz

Arejador de relva SKIL 0701
Gancho «Easy Storage»
Chave
Manual de instruções

Características
• Arejador de relva elétrico compacto para uma remoção
eficaz do musgo
• Resultado rápido: cobre 50 m² de relvado em apenas 25
minutos
• Arejador extremamente manobrável que chega mesmo
aos espaços mais estreitos
• O design «Easy Storage» poupa espaço valioso
(gancho de armazenamento incluído)
• Fácil de transportar, graças ao design leve
• Altura ajustável para um trabalho confortável

Informações da embalagem
Dimensões (LxAxP)
Quantidade por embalagem exterior
Por europalete (120 x 80 cm)

Disponibilidade
942x243x158
2
20

Consulte o Guia de Referência
Rápida

Logística
Código de encomenda
F015 0701 AA

Código EAN
8710364078790

Código de mercadoria
8433191000
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