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O Catálogo de Produtos 2022 é uma publicação desenvolvida
exclusivamente para o mercado nacional pela Einhell Brasil,
localizada em Vinhedo, no interior de São Paulo.
Todo o conteúdo técnico apresentado é baseado em
estudos, testes, análises e ensaios realizados pela
Einhell Alemanha, de acordo com rigorosos padrões de
qualidade europeus.
As imagens e conteúdo deste material são propriedade
exclusiva da Einhell Alemanha e Brasil. É expressamente
proibida a reprodução total ou parcial das fotos, textos
ou qualquer informação técnica sem autorização prévia
da mesma. A Einhell reserva-se o direito de alterar
especificações, peças e acessórios que acompanham
ferramentas sem aviso prévio. A cor atual do produto
pode sofrer pequenas variações da reproduzida aqui. As
imagens contidas neste catálogo podem ser meramente
ilustrativas. Atualizações e alterações técnicas estarão
disponíveis em nosso site.
Importante: confirme a voltagem requerida do produto
quando solicitado.
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Av. Benedito Storani, 1345
Jd. Alves Nogueira / Santa Rosa
13289-004 – Vinhedo / São Paulo
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EINHELL BRASIL
A Einhell Brasil é uma empresa especializada em
ferramentas elétricas, à bateria e estacionárias, com
linhas para serviços profissionais, bricolagem e jardim.
Desenvolvidos na Alemanha, os produtos agradam
aos mais exigentes usuários, como construtores,
instaladores e profissionais de manutenção elétrica
e hidráulica, serralheiros e marceneiros, jardineiros,
mecânicos e entusiastas da bricolagem, entre outros.
Ferramentas com alta tecnologia, qualidade, ótimo
custo benefício e variedade que atendem diversos níveis
de exigência.
Presente no país desde 2010, a Einhell iniciou em 2017
uma nova fase no país, ao se tornar parte do ÂNCORA
GROUP*. Desde então, está sediada em Vinhedo (SP)
e conta com ampla estrutura de 6 mil m², logística
ágil, grande capacidade de estocagem e rapidez
na entrega.

Sua linha de ferramentas à bateria Power X-Change é
inovadora. Com avançada tecnologia de íons de lítio, oferece
alto desempenho, segurança e durabilidade. A busca por
excelência também leva ao aprimoramento constante da
equipe comercial e técnica, garantindo um atendimento
focado nas necessidades dos clientes e a oferta dos
melhores produtos, serviços e condições comerciais.
A Einhell Brasil possui uma completa rede de serviços
técnicos autorizados, formadas por reconhecidos
centros de assistência técnica do país, que asseguram
o atendimento no pós-venda aos seus consumidores.
Este catálogo contempla as principais informações
relativas à linha de produtos. Caso deseje outras
informações solicite ao seu consultor de vendas.
Produtos com design diferenciado e atendimento
qualificado nos fazem afirmar: Conheça a Einhell!
*Mais informações na página 3.

A EINHELL NO MUNDO
Localizada em Landau an der Isar, na Alemanha, a Einhell atua desde 1964 no mercado
mundial, tendo seus produtos comercializados em mais de 90 países.
. 4 anigáp an seõçamrofni siaM*

A Einhell é pioneira no desenvolvimento de produtos de alta
performance e para isso investe constantemente em inovações
tecnológicas, levando ao mercado o melhor custo benefício.
Todos os produtos são certificados seguindo os mais rigorosos padrões
europeus de qualidade, aprovados por exigentes consumidores ao
redor do mundo.

Design
Qualidade
Tecnologia Alemã

A Einhell Brasil investe constantemente em estoques e na ampliação de
sua linha de produtos. Possui ainda uma logística integrada que permite
rapidez e assertividade no envio dos pedidos.

ÂNCORA GROUP
O Âncora Group é formado por marcas comprometidas com o sucesso e a
satisfação de seus clientes e adaptadas às necessidades do mercado nacional.
Além da Âncora, empresa líder do mercado de fixação para construção civil,
formam o grupo a Einhell Brasil, fabricante de ferramentas elétricas, e a Kanit — a
mais nova marca brasileira de ferramentas e acessórios para os mais diversos
segmentos profissionais e hobistas.
A Kanit chega ao mercado com a proposta de fornecer produtos de qualidade,
com ótimo custo benefício e o mesmo atendimento de excelência que a Âncora
e a Einhell tem prestado aos seus clientes.
História de crescimento
A Âncora é uma empresa brasileira com 30 anos de experiência. Conta com um
moderno parque fabril que produz as melhores soluções em fixação, de forma
eficiente e com total controle de qualidade. Possui completa infraestrutura
distribuída em cerca de 30 mil m², onde concentra sua operação formada por
mais de 400 funcionários.
O complexo contempla ainda um laboratório técnico altamente equipado para
realizar testes mecânicos e de desempenho em todos os sistemas de fixação.
Desenvolve projetos por meio de uma equipe técnica e de engenharia, que
oferece consultoria, treinamentos e supervisão. Qualidade comprovada em 2019
com a conquista da certificação ISO 9001.
Em 2017, a Âncora adquiriu a subsidiária de uma empresa multinacional Alemã,
a Einhell Brasil, assumindo sua operação, passou a ser a controladora da marca
no país e a deter com exclusividade o direito de uso da mesma.
Desde então, a Einhell Brasil opera no mesmo complexo industrial que a Âncora,
no interior de São Paulo, em uma ampla estrutura distribuída em uma área de
6 mil m².
Com a Kanit, o Âncora Group amplia ainda mais seu mix de produtos para
atender as demandas do setor de Construção Civil, cumprindo o seu propósito de
ampliar sua participação no mercado, além oferecer excelência no atendimento
e na prestação de serviços.
Conhece nossos produtos e serviços? As marcas Âncora e Kanit também possuem
um portfólio específico que pode ser solicitado à equipe comercial.

// PRINCÍPIOS DE

ATENDIMENTO

O OBJETIVO DA EINHELL BRASIL É
OFERECER SEMPRE A EXCELÊNCIA
Atendimento: qualificado e ágil. Uma equipe sempre pronta a
atender com total apoio técnico.
Produtos: um mix completo de produtos, com alta disponibilidade
em estoque, rapidez na entrega e preços competitivos.
Serviços e pós-venda: garantia e total apoio ao cliente por
meio de uma rede de assistência técnica, com atendimento
em todo território nacional, além de fácil acesso com diversos
canais de comunicação.

O contato direto e claro com o cliente,
aliado a informações e total apoio
técnico fazem o atendimento Einhell
um dos grandes diferenciais.

// COMPROMISSO

EINHELL

PÓS VENDA &
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Fornecer produtos de qualidade e prestar o melhor atendimento
são compromissos da Einhell Brasil. Contamos com uma ampla
rede de serviços autorizados, formada por reconhecidos centros
de assistência técnica, que asseguram o melhor suporte aos seus
consumidores em todo território nacional.
Outra certeza de qualidade são os programas de aperfeiçoamento
constante das assistências credenciadas pela Einhell. São
treinamentos focados em boas práticas, informações técnicas,
procedimentos de segurança, detalhamentos e especificações
de todas as nossas linhas de produtos.

2020 / 2021

No atendimento de pós vendas o foco
está na resolução rápida das demandas
e na satisfação de cada cliente.

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA
O nosso laboratório conta com recursos modernos,
um corpo técnico altamente capacitado e segue
princípios de grupos de normas e modelos de gestão
da qualidade. As ferramentas são inspecionadas e
testadas também no Brasil, na busca de minimizar as
falhas e possíveis problemas para o consumidor. A área
funciona ainda como uma plataforma de treinamentos
presenciais e à distância para clientes, assistências
técnicas e profissionais que buscam aprimoramento.

Transforme sua equipe
de vendas em um time de
Profissionais de Elite Einhell.
Conheça nossos programas
de treinamento e capacitação.

CERTIFICAÇÕES
A Einhell Brasil possui selos de aprovação e qualidade concedidos pelas mais renomadas certificadoras do país: a
TÜV Rheinland Brasil e o SGS Group. Possui ainda dezenas de outras certificações que garantem segurança e alto
desempenho, dentro dos rígidos padrões internacionais de qualidade.

// MARKETING EINHELL
PARA SER LEMBRADO
É PRECISO SER VISTO
Nos últimos anos, a Einhell Brasil tem feito
um trabalho constante de comunicação e
marketing, visando aumentar o awareness da
marca no país, e sempre com a transparência
e o respeito que o consumidor merece.
A Einhell, que já estava presente nos
principais eventos de construção civil da
América Latina, posicionada como fabricante
de ferramentas elétricas profissionais,
e cada vez mais próxima e acessível ao
consumidor, tem ampliado suas ações de
maneira mais agressiva, com campanhas
360°. Isso porque, nosso time de Marketing
está sempre pensando em como divulgar
cada vez mais a marca e os produtos.

A Einhell tem participação ativa em eventos e feiras do segmento, como
a Feicon, maior evento de Construção Civil da América Latina.

INOVANDO PARA
VOCÊ GANHAR MAIS
Sempre inovando e buscando novas
formas de se relacionar, a Einhell está
cheia de novidades. Agora, queremos
estreitar a relação e fazer parte da rotina
do consumidor, por meio de ações em
rádio, televisão, portais de notícias, mídias
sociais, outdoors espalhados em pontos
estratégicos, e muito mais.

Campanha ‘A maior força pra você” visa despertar a curiosidade
do consumidor final pela marca por meio de diversas ações
online e offline, incluindo comerciais na Globo - EPTV.

No segundo semestre de 2021, iniciamos
a campanha “A maior força pra você”,
com foco no emocional do usuário, a fim
de despertar sua curiosidade pela marca.
A campanha conta com personagens
femininos e masculinos – a fim de gerar
identificação –, e exploram as principais
qualidades de nossas ferramentas, como:
durabilidade, versatilidade, tecnologia,
desempenho e design.
O Marketing também é quem está por trás
das páginas oficiais da Einhell Brasil nas
redes sociais e no Google, sendo, muitas
vezes, o primeiro contato do usuário. Dessa
forma, é o setor quem orienta e cuida para
que ele tenha uma boa experiência com a
marca desde o primeiro atendimento.

Em 2021, a Einhell Brasil lançou em seu canal no YouTube a websérie
‘Marcenaria Einhell’, que ensina o consumidor final a fazer itens de madeira
com ferramentas elétricas em sua própria casa.

Ainda falando em mídias sociais, temos um
trabalho ativo com mais de 40 influenciadores
digitais de todo o Brasil, nos mais diversos
segmentos – construção civil, marcenaria,
DIY, testes de ferramentas etc. –, que contribui
ainda mais com nossa frequência online, por
meio de conteúdos inéditos todos os meses.
Além de cuidar da comunicação da marca
com ampla divulgação online e offline, o
time de Marketing também é responsável
por diversas ações com foco nos pontos de
venda. Temos à disposição, por exemplo,
o UNICO, showroom móvel e unidade de
treinamento que roda o Brasil de Norte
a Sul, a fim de fidelizar os clientes e munir
os vendedores com informações técnicas e
argumentos de vendas.
Da mesma forma, temos o Hórus, o maior
robô feito de ferramentas do mundo – são
mais de três metros e meio de altura – e 100%
fabricado pela sede brasileira da Einhell,
que não brinca em serviço e é sucesso pelas
revendas e eventos por onde passa.
Lojista ou revendedor: entre em contato
com marketing@einhell.com.br, e conheça
todo o potencial da Einhell Brasil para o
seu negócio. Caso tenha interesse, solicite
também nossos treinamentos, através do
e-mail: treinamentos@einhell.com.br

Hórus, o maior robô feito de ferramentas do mundo
é sucesso por onde passa.

Tenda inflável para ações promocionais internas e externas.

Vans equipadas
para promoções e
treinamentos

Displays, banners, entre outros materiais de suporte para PDV.
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POWER

-CHANGE

A NOVA GERAÇÃO
DE BATERIAS DA
EINHELL
POWER X-CHANGE – UMA BATERIA PARA TODAS
Quer uma bateria que funcione em todas as suas ferramentas? A Einhell tem! Com a nova tecnologia
de íons de lítio, os problemas com cabos, o espaço desperdiçado com inúmeras baterias e
carregadores é coisa do passado.
A Einhell apresenta em sua linha Power X-Change opções de baterias de várias amperagens que
podem ser usadas em suas ferramentas e carregadores, de forma combinada.
Você pode optar por adquirir as ferramentas em conjunto com uma ou duas baterias de 18V, mas
se já tiver a bateria Power X-Change e o carregador, pode comprar apenas as ferramentas (sem a
bateria - versão “solo”), economizando dinheiro, valorizando a sustentabilidade e o meio ambiente,
customizando novas possibilidades de uso.
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POWER X-CHANGE
OS BENEFÍCIOS
UM SISTEMA DE BATERIA PARA TODAS

BAIXOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO

Agora você necessita somente de uma* bateria para
todas as ferramentas.
* Para os aparelhos de 36 V, são necessárias 2 baterias de 18 V

Compre uma vez e economize sempre!
Sem custos de bateria e carregador a partir da
segunda ferramenta Power X-Change.

BATERIA COM VIDA ÚTIL MAIS LONGA

TECNOLOGIA SOFISTICADA DE ÍONS DE LÍTIO

A tecnologia sofisticada e a utilização regular da
bateria prolongam consideravelmente sua vida útil,
tornando sua utilização mais econômica.

Baterias leves e compactas com baixa autodescarga,
ausência de efeito memória e potência elevada
constante.

MAIOR CONFORTO E ERGONOMIA

TECNOLOGIA TWIN-PACK®

Liberdade sem fio, ergonomia e uso fácil.

Se um dispositivo exigir mais
energia do que uma bateria de
18 V fornece, você pode usar
duas. É o que chamamos de
tecnologia Twin-Pack®.

TWIN-PACK©
18 V

18 V

36 V

TECHNOLOGY

POSITIVO PARA O MEIO AMBIENTE

USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS:
MENOS BATERIAS E CARREGADORES

UTILIZAÇÃO DE ENERGIA EFICIENTE

Uso reduzido de matéria-prima e energia,
com menor impacto ambiental.

Gerenciamento inteligente e tecnologia
Li-Ion reduzem o consumo de energia.
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POWER

-CHANGE

UM SISTEMA DE BATERIA PARA TODAS FERRAMENTAS

1 BATERIA. 1000 POSSIBILIDADES.
O sistema Power X-Change da Einhell oferece opções de baterias de várias amperagens que podem ser usadas em
suas ferramentas e carregadores, de forma combinada. Seja para uso profissional ou em projetos pessoais, desde
uma parafusadeira, lixadeira, martelete até um aparador de grama, com o Power X-Change você poderá ter mais por
muito menos: até 60% de economia ao comprar a ferramenta sem carregador e bateria.
São mais de 150 itens desenvolvidos entre ferramentas, baterias e carregadores, que são vendidos em conjunto
ou separadamente (ferramentas solo), dando a opção ao usuário de escolher o melhor produto conforme sua
necessidade de trabalho.
Com a linha de carregadores rápidos, sua bateria estará carregada em apenas 40 minutos*, sem perda de tempo e
garantindo maior produtividade em seu trabalho.

* Tempo de carga para baterias de 2.0 Ah.
Consulte tabela na pág. 15
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TECNOLOGIA SOFISTICADA DE ÍONS DE LÍTIO

As baterias de íons de lítio são o padrão inovador de tecnologia no armazenamento de carga.

COMPACTA E LEVE
Baterias de íons de lítio são significamente mais leves
do que baterias de níquel cádmio de mesma potência.

SEM EFEITO MEMÓRIA
A bateria pode ser recarregada a qualquer momento,
mesmo que tenha sido usada apenas parcialmente.
Não há perda de capacidade durante toda a vida útil
da bateria.

SEM AUTODESCARGA
Mesmo depois de meses sem uso, a bateria mantém
praticamente toda sua carga inicial.

TECNOLOGIA DE CARREGAMENTO SOFISTICADA
Carregamento rápido, performance operacional
otimizada e máxima duração da bateria.

ALTA PERFORMANCE CONSISTENTE
Baterias de íons de lítio entregam a mesma potência
de uma recém-carregada durante todo o ciclo de uso.

O TRIPLO DO TEMPO DE DURAÇÃO
Em relação às baterias convencionais de níquel
cádmio, as baterias de lítio chegam a durar até 3
vezes mais.

13
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POWER
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MOTOR BRUSHLESS
MAIOR EFICIÊNCIA
DE TRABALHO

VÁRIAS FERRAMENTAS POWER X-CHANGE SÃO EQUIPADAS COM MOTOR BRUSHLESS (SEM ESCOVAS DE CARVÃO).
PROPORCIONAM MAIOR TEMPO DE FUNCIONAMENTO, LONGA VIDA ÚTIL, SÃO LIVRES DE MANUTENÇÃO E MAIS:

MAIOR POTÊNCIA
Menor perda de potência por atrito, o que proporciona maior torque e
muito mais eficiência de trabalho.

MAIOR TEMPO DE FUNCIONAMENTO
Sem perda de energia para acionar as escovas. Com excelente
aproveitamento, há maior durabilidade e rendimento da bateria, o que
significa menos recargas.
Economiza eletricidade, preservando recursos ambientais.

MAIOR VIDA ÚTIL
Reduz o atrito, a temperatura de trabalho e o desgaste. Ferramentas
com motores Brushless têm sua vida útil ampliada, ao contrário dos
motores com escova de carvão, que requerem gastos com peças
de reposição.

ESTRUTURA COMPACTA
Ferramentas com motor compacto, potente e com carcaça anatômica.
Possuem ainda design slimline, que valorizam a ergonomia e facilitam o
manuseio.

LIVRE DE MANUTENÇÃO
Sem necessidade de troca de escovas de carvão. Nos motores
convencionais, a troca das escovas de carvão é realizada periodicamente.
Já com as ferramentas Brushless essa troca não existe.
Economia de dinheiro e tempo.
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* Dados aproximados em comparação com
motores com escova de carvão.
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INDICADORES
DE PERFORMANCE

V

Deslocamento
Potência

Quando compramos uma bateria
recarregável, encontramos uma
variedade de indicadores de
desempenho, como 18 V, 5.2 Ah
e 1260 W, que podem influenciar
o tempo de trabalho, a energia
gasta, a autonomia e muitos
outros fatores.
A seguir, explicaremos os três
mais importantes, usando um
carro como exemplo.

Ah

Capacidade do tanque
Alcance

W

HP / kW
Energia

AMPÈRE-HORA (Ah)

VOLTS (V)

WATTS (W)

Os dados de Ampère-hora (Ah) mostram o desempenho
operacional que é possível ter com a ferramenta em ação.

Os dados de volts (V) mostram a quantidade
de voltagem recarregável da bateria.

No caso do carro que ilustra nossa explicação,
corresponderia à capacidade do tanque de combustível:
quanto maior o tanque, maior também o tempo que você
pode dirigir com ele.

Em comparação com o carro, poderia ser
o tamanho do motor. Em outras palavras,
seria o deslocamento gerado pela potência
do motor.

Os dados em watts (W) mostram a
quantidade de energia que pode ser
fornecida pela bateria recarregável.

AVISO: As classificações a seguir têm como princípio proporcionar
parâmetros e referências para o dimensionamento adequado de cada
ferramenta. Visando desempenhos apropriados, todos os produtos da
linha Power X-Change existentes no catálogo possuem duas indicações
de baterias, ou seja: “Funcional” e “Melhor performance”:
Funcional (a partir de): Desempenho de nível moderado indicado para
usuários que utilizam ferramentas de forma eventual, e que buscam a
melhor relação custo-benefício.

Usando o carro como comparação, isso
corresponderia à energia gerada ou ao
cavalo de potência.

Melhor performance (a partir de): Indicado para profissionais que necessitam de um desempenho superior em razão de uso intensivo da ferramenta.
Todos os valores indicados são referenciais e foram determinados em
condições de testes padronizados em laboratório sob condições ideais, e
servem de base para definir a média de trabalho por meio de cada bateria. Lembrando que esses valores podem variar de acordo com o trabalho
realizado, os materiais empregados, a força exercida na aplicação, entre
outros fatores.

UMA BATERIA PARA CADA CAMPO DE APLICAÇÃO
Qual é a bateria adequada para o seu campo de aplicação?
Escolha a combinação certa de comodidade, potência e
tempo de funcionamento para o seu uso.
6.0 Ah
5.2 Ah

300 %

4.0 Ah

200 %
2.0 Ah

18 V | 2.0 Ah
PXC
Pequenas, leves e práticas.
Aquisições econômicas.

2.5 Ah

18 V | 2.5 Ah
PXC

100 %

18 V | 4.0 Ah
PXC

18 V | 5.2 Ah
PXC Plus

18 V | 6.0 Ah
PXC Plus

Melhor relação entre
custo e performance.

As baterias mais poderosas e de maior duração
da família Power X-Change.

Quando é necessária
muita força, por
exemplo, no corte.

Melhor gerenciamento térmico para um
desempenho ainda maior.
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BATERIAS E CARREGADORES
NOVO

Bateria 2.5 Ah Power
X-Change 18 V

Bateria 4.0 Ah
Power X-Change 18 V

Bateria 5.2 Ah
Power X-Change Plus 18 V

18 V / 2.5 Ah

18 V / 4.0 Ah

18 V / 5.2 Ah

45 Wh / 720 W

72 Wh / 900 W

94 Wh / 1260 W

Peso

0,4 kg

0,65 kg

0,89 kg

Artigo

45.115.16

45.114.12

45.114.37

Voltagem / Capacidade
Wh / W

NOVO

NOVO

NOVO

2 Baterias 2.5 Ah Power
X-Change 18 V

2 Baterias 4.0 Ah Power
X-Change 18 V

Bateria 4-6 Ah Multi-Ah
Power X-Change Plus 18 V

18 V / 2.5 Ah

18 V / 4.0 Ah

18 V / 4-6 Ah

45 Wh / 720 W

72 Wh / 900 W

72 Wh / 900 W - 108 Wh / 1350 W

Peso

0,4 kg (cada)

0,65 kg (cada)

1,02 kg

Artigo

45.115.24

45.114.89

45.115.02

Kit Inicial (bateria de 2.5 Ah
+ carregador bivolt)

Kit Inicial (bateria de 4.0 Ah
+ carregador bivolt)

Kit Inicial (2 baterias de 4.0 Ah
+ carregador duplo bivolt)

18 V / 2.5 Ah

18 V / 4.0 Ah

18 V / 4.0 Ah

45 Wh / 720 W

72 Wh / 900 W

72 Wh / 900 W

45.120.99

45.121.06

45.120.94

Voltagem / Capacidade
Wh / W

NOVO

Voltagem / Capacidade
Wh / W
Artigo
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POWER

Power X-Change | Uma bateria para todas

-CHANGE

Carregador Power X-Change
duplo 18 V bivolt
Voltagem

18 V

Corrente

3.0 A (por slot)

Artigo

45.120.93

TABELA DE TEMPO DE CARGA POR AMPERAGEM
Artigo

1.5 Ah

2.0 Ah

2.5 Ah

3.0 Ah

4.0 Ah

5.2 Ah

6.0 Ah

Carregador PXC 18 V bivolt

45.120.09

30 min.

40 min.

50 min.

60 min.

75 min.

100 min.

120 min.

Carregador PXC duplo 18 V bivolt

45.120.93

30 min.

40 min.

50 min.

60 min.

75 min.

100 min.

120 min.
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Power X-Change

POWER

-CHANGE

BATERIA 4-6 Ah MULTI-Ah 18 V
ENCAIXE SLIDER
Fácil remoção e encaixe da
bateria para rápida utilização

DISPLAY DIGITAL INTELIGENTE
Única no mercado que informa
o nível de sua carga em porcentagem

NOVO

TECNOLOGIA
MULTI-AMPÈRE
Comutador de 4.0 Ah
para 6.0 Ah. Segurança,
potência e produtividade

CARCAÇA
EMBORRACHADA
Para maior proteção
da bateria em caso
de queda e melhor
aderência das mãos

BATERIA DE ÍONS DE
LÍTIO POWER X-CHANGE
Bateria recarregável, que
pode ser utilizada em
todos os produtos da linha
Power X-Change

SISTEMA DE PROTEÇÃO
ELETRÔNICA
Gerenciamento de todo o processo
de carregamento e descarga
das baterias, protegendo contra
sobrecarga, aquecimento e desgaste
extremo. Proporciona maior vida útil,
melhor tempo de uso e performance
ao usuário

PROTEÇÃO DA CARCAÇA
Contra poeira, corrosão e
danos mecânicos
ÚLTIMA GERAÇÃO DE CÉLULAS Li-ÍON
Células com última tecnologia em íons de
lítio. Maior armazenagem em pilhas de
21700 mAh

VANTAGENS

BATERIA

4-6 Ah MULTI-Ah
Voltagem

18 V

Capacidade

4.0 - 6.0 Ah

Wh / W

72 / 900 - 108 / 1350 W

Peso

1,02 kg

Artigo

45.115.02

* Bateria incompatível com os produtos GE-CM 33 Li e TE-OS 18/1 Li.
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• Única com sistema de comutação de 4.0 Ah para 6.0 Ah.
• Excelente para trabalhos que exigem maior esforço.
• Baixa autodescarga e potência constante das células.

INFORMAÇÕES

Células de última tecnologia

Carga em porcentagem (%)

Gerenciamento da bateria

POWER

Power X-Change

-CHANGE

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO

TE-CD 18 Li-i BL SOLO

FUNÇÃO QUICK STOP
Troca rápida de
acessórios e freio
de motor

CARCAÇA DE ENGRENAGEM
DE METAL - 2 VELOCIDADES
Potência em perfuração e
rapidez em parafusamento
MOTOR BRUSHLESS
Maior potência, maior tempo
de uso e vida útil prolongada

MANDRIL DE
APERTO RÁPIDO

MANDRIL DE METAL
COM FUNÇÃO
DE BLOQUEIO
Fixação segura da broca

PUNHO ADICIONAL
Conforto de trabalho e evita
contragolpe durante o uso

LED
Área de trabalho sempre
iluminada, excelente em
locais mais escuros

CLIP DE CINTO
Para manter a ferramenta em
segurança, proporcionando
fácil mobilidade do usuário

BATERIA ÍONS DE LÍTIO
POWER X-CHANGE
Bateria recarregável, que
pode ser utilizada em todos
os produtos da linha Power
X-Change (não inclusa)

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO

TE-CD 18 Li-i BL SOLO
Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação 1

0 - 500 rpm

Rotação 2

0 - 1800 rpm

Impacto 1

0 - 8000 ipm

Impacto 2

0 - 28800 ipm

Máximo torque

60 Nm

Opções de torque

20 + 2

Mandril

13 mm (aperto rápido)

Peso

1,3 kg

Artigo

45.138.60

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.5 Ah

VANTAGENS
• Motor Brushless para maior potência e funcionamento prolongado.
• Menor esforço devido ao punho adicional.
• Mandril de metal de alta qualidade.

INFORMAÇÕES

2 velocidades

3 funções: parafusamento,
perfurações sem e com impacto

Maior vida útil
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POWER

-CHANGE

NOVO
NOVO

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO

TE-CD 18/50 Li-i BL SOLO

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO

TE-CD 18/48 Li-i SOLO

Bateria

18 V (não inclusa)

Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação 1

0 - 500 rpm

Rotação 1

0 - 400 rpm

Rotação 2

0 - 1800 rpm

Rotação 2

0 - 1500 rpm

Impacto 1

0 - 8000 ipm

Impacto 1

0 - 6400 ipm

Impacto 2

0 - 28800 ipm

Impacto 2

0 - 24000 ipm

Máximo torque

50 Nm

Máximo torque

48 Nm

Opções de torque

22

Opções de torque

23

Mandril

13 mm (aperto rápido)

Mandril

13 mm (aperto rápido)

Peso

1,2 kg

Peso

1,4 kg

Artigo

45.139.42

Artigo

45.139.26

BATERIAS

BATERIAS

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS

• Motor Brushless para maior potência, maior tempo de uso e vida
útil prolongada.
• Mandril de metal e velocidade eletrônica variável para trabalhos
em diferentes materiais.
• Duas velocidades para melhor desempenho em parafusamentos
e perfurações.

• 3 funções: parafusamento, perfurações sem e com impacto.
• Punho emborrachado adicional para facilitar o trabalho.
• Duas velocidades para melhor desempenho em
parafusamentos e perfurações.

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES

3 funções: parafusamento, perfurações
sem e com impacto

Mandril de metal e aperto rápido

Velocidade eletrônica

Mandril de metal e aperto rápido

Motor Brushless, sem escovas de carvão

LED para Iluminação

Maior potência

LED para Iluminação
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POWER

Power X-Change

-CHANGE

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO

TE-CD 18/2 Li-i 2B

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA

TE-CD 18/2 Li

Bateria

18 V / 2.0 Ah (inclusas 2 baterias + carregador)

Bateria

18 V / 2.0 Ah (inclusa 1 bateria + carregador)

Rotação 1

0 - 350 rpm

Rotação 1

0 - 350 rpm

Rotação 2

0 - 1250 rpm

Rotação 2

0 - 1250 rpm

Impacto 1

0 - 5250 ipm

Máximo torque

44 Nm

Impacto 2

0 - 18750 ipm

Opções de torque

20 + 1

Máximo torque

44 Nm

Mandril

10 mm (aperto rápido)

Opções de torque

18 + 2

Peso

1,3 kg

Mandril

13 mm (aperto rápido)

Artigo

45.138.39

Peso

1,54 kg

Artigo

45.138.48

BATERIAS

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS
• 3 funções: parafusamento, perfurações sem e com impacto.
• Mandril de aperto rápido de metal; resistência e facilidade de
troca de acessórios.
• Sistema de desligamento automático da ferramenta em caso
de sobrecarga.

• Design ergonômico, leve, Soft Grip e com alto torque de 44 Nm;
força e facilidade de trabalho em qualquer situação.
• Freio de motor e duas velocidades para trabalhos de
parafusamento e perfuração.
• Acompanha clip de cinto para fácil mobilidade em altura.

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES

Mandril de aperto rápido

2 velocidades

LED para iluminação

Mandril de aperto rápido com
20+1 ajustes de torque

Carregador e 2 baterias 2.0 Ah inclusos

Maleta inclusa

2 velocidades

Maleta inclusa
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POWER

-CHANGE

NOVO

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA

TE-CD 18/40 Li +69
Bateria

18 V / 2.5 Ah (inclusa 1 bateria + carregador)

Rotação 1

0 - 400 rpm

Rotação 2

0 - 1500 rpm

Máximo torque

40 Nm

Opções de torque

21 + 1

Mandril

13 mm (aperto rápido)

Peso

1,5 kg

Artigo

45.139.58

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.5 Ah

VANTAGENS
• Duas velocidades para melhor desempenho em parafusamentos
e perfurações.
• Design ergonômico, leve, Soft Grip e com torque de 40 Nm;
facilidade de trabalho em qualquer situação.
• Acompanha 69 acessórios para auxílio rápido e trabalho imediato.

INFORMAÇÕES

69 acessórios

Mandril de aperto rápido com
21+1 ajustes de torque

LED para iluminação

Maleta inclusa

PARAFUSADEIRA
FURADEIRA DE IMPACTO

TE-CD 18 Li-i BL SOLO
POWER

22

-CHANGE

POWER

Power X-Change

-CHANGE

NOVO

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA

TC-CD 18/35 Li SOLO

NOVO

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA

TC-CD 18/35 Li

Bateria

18 V (não inclusa)

Bateria

18 V / 1.5 Ah (inclusa 1 bateria + carregador)

Rotação

0 - 550 rpm

Rotação

0 - 550 rpm

Máximo torque

35 Nm

Máximo torque

35 Nm

Opções de torque

21

Opções de torque

21

Mandril

10 mm (aperto rápido)

Mandril

10 mm (aperto rápido)

Peso

0,97 kg

Peso

1,3 kg

Artigo

45.139.27

Artigo

45.139.08

BATERIAS

BATERIAS

Funcional (a partir de)

1.5 Ah

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.5 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS

• Design ergonômico, leve, Soft Grip e com torque de 35 Nm.
Facilidade de trabalho em qualquer situação.
• Freio de motor para trabalhos de parafusamento e perfuração
sem impacto.
• Produto de entrada da linha 18 V e compatível com toda a linha PXC.
• Versão Solo (sem bateria e carregador).

INFORMAÇÕES

• Design ergonômico, leve, Soft Grip e com torque de 35 Nm.
Facilidade de trabalho em qualquer situação.
• Freio de motor para trabalhos de parafusamento e perfuração
sem impacto.
• Produto de entrada da linha 18 V e compatível com toda a linha PXC.
• Carregamento rápido da bateria em 30 minutos (1.5 Ah).

INFORMAÇÕES

LED para iluminação

Mandril de aperto rápido com
21 níveis de ajustes de torque

LED para iluminação

Mandril de aperto rápido com
21 níveis de ajustes de torque

Design ergonômico

Velocidade eletrônica

Design ergonômico

Velocidade eletrônica
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POWER

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO

-CHANGE

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO

TE-CI 18/1 Li SOLO

TE-CI 18 Li BL SOLO

Bateria

18 V (não inclusa)

Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação

0 - 2300 rpm

Rotação

0 - 2900 rpm

Impacto por minuto

0 - 2900 ipm

Impacto por minuto

0 - 3000 ipm

Torque

140 Nm

Torque

180 Nm

Encaixe

6,35 mm (sextavado de ¼”)

Mandril

6,35 mm (sextavado de ¼”)

Peso

1,0 kg

Peso

1,2 kg

Artigo

45.100.38

Artigo

45.100.30

BATERIAS

BATERIAS

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.5 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.5 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS
• Carcaça de engrenagem de metal para maior vida útil e 3 LED’s
para ampla iluminação.
• Controle de velocidade no gatilho e freio de motor para diversos
tipos de aplicações.
• Sistema de impacto com baixo torque reverso, para maior conforto
e segurança em uso.

• Motor Brushless para maior potência e funcionamento prolongado.
• Mecanismo de impacto especial contra torções e travamentos.
• Fácil controle de velocidade para trabalhos com parafusos de 		
maior comprimento.

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES

Carcaça de engrenagem de metal

Leve e ergonômica

3 LED’s para ampla iluminação

Alto torque

Alto torque de 140 Nm

Alta performance

Carcaça de engrenagem de metal

Leve e ergonômica
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POWER

Power X-Change

-CHANGE

CHAVE DE IMPACTO

TE-CW 18 Li BL SOLO

DESIGN COMPACTO
Ideal para espaços reduzidos

MOTOR BRUSHLESS
Maior potência, maior
tempo de uso e vida
útil prolongada

ENCAIXE
QUADRADO DE ½’’

ADAPTADOR
Acompanha adaptador para
encaixe hexagonal de ¼’’

CLIP DE CINTO
Para manter a ferramenta em
segurança, proporcionando
fácil mobilidade do usuário

3 LEDS
Área de trabalho
sempre iluminada,
excelente em locais
mais escuros

BATERIA ÍONS DE
LÍTIO POWER X-CHANGE
Bateria recarregável, que
pode ser utilizada em todos
os produtos da linha
Power X-Change (não inclusa)

ALTO TORQUE
Para trabalhos pesados

VANTAGENS

CHAVE DE IMPACTO

TE-CW 18 Li BL SOLO
Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação

0 - 2900 rpm

Impacto por minuto

0 - 3000 ipm

Torque

215 Nm

Encaixe

Quadrado (½”)

Peso

1,1 kg

Artigo

45.100.40

• Motor Brushless para maior potência e funcionamento prolongado.
• Alto torque para trabalhos mais pesados.
• Leve e ergonômica para fácil manuseio da ferramenta.

INFORMAÇÕES

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

Adaptador para encaixe
hexagonal de ¼’’

Alta performance

3 LED’s para iluminação
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POWER

-CHANGE

FURADEIRA DE IMPACTO

TC-ID 18 Li SOLO
NOVO

2 FUNÇÕES
Perfuração com
e sem impacto

BOTÃO REVERSÃO
Para fácil trabalho de
remoção do parafuso
ou da broca

MANDRIL DE
APERTO RÁPIDO
Fácil troca de acessórios

BOTÃO TRAVA
Para trabalhos de
perfuração em série

LIMITADOR DE
PROFUNDIDADE DE METAL
Ajuste preciso da
profundidade de perfuração

VELOCIDADE
ELETRÔNICA
VARIÁVEL
Para melhor
desempenho em
parafusamentos
e perfurações

PUNHO ADICIONAL
Oferece conforto ao trabalho
e evita contragolpe durante
o uso

BATERIA DE ÍONS DE
LÍTIO POWER X-CHANGE
Bateria recarregável,
que pode ser utilizada
em todos os produtos
da linha Power X-Change
(não inclusa)

FURADEIRA DE IMPACTO

TC-ID 18 Li SOLO
Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação

0 - 2600 rpm

Impacto

0 - 41600 ipm

Max. Ø perfuração em madeira

25 mm

Max. Ø perfuração em concreto

13 mm

Max. Ø perfuração em metal

10 mm

Mandril

13 mm (aperto rápido)

Peso

1,6 kg

Artigo

45.139.60

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

VANTAGENS
• Única furadeira de impacto a bateria do mercado.
• Menor esforço devido ao punho adicional.
• Excelente produto para uso em suporte estacionário.

INFORMAÇÕES

2 funções: com e sem impacto
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Limitador de profundidade em
metal e mandril de aperto rápido

Velocidade eletrônica variável

POWER

Power X-Change

-CHANGE

PARAFUSADEIRA DRYWALL

TE-DY 18 Li SOLO
Potência

18 V (não inclusa)

Rotação

0 - 4000 rpm

Torque

6 Nm

Encaixe

6,35 mm (sextavado ¼”)

Peso

0,9 kg

Artigo

42.599.80

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.0 Ah

VANTAGENS
• Botão trava para trabalho contínuo e fácil ajuste de profundidade.
• Acionamento do giro do parafuso por pressão e parada de giro
automática.
• Velocidade eletrônica variável para trabalhos em diferentes
materiais.
• Ergonômica e com design compacto,
a mais leve da categoria, para fácil manuseio do operador.

INFORMAÇÕES

Ajuste de profundidade

LED para iluminação

MARTELETE PERFURADOR
ROMPEDOR

HEROCCO

36/28 BL SOLO
POWER
Acompanha clip para cinto e maleta

-CHANGE

Ergonômica, leve, compacta
e com Soft Grip

27

Power X-Change

POWER

-CHANGE

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

HEROCCO 36/28 BL SOLO

NOVO
ANTIVIBRAÇÃO
Punho principal com sistema de
amortização das vibrações; maior
remoção e menor esforço nos
mais diversos trabalhos

MOTOR BRUSHLESS
Maior potência, maior tempo
de uso e vida útil prolongada
VELOCIDADE ELETRÔNICA
Rotação ideal para diferentes
tipos de aplicações

4 FUNÇÕES
Com e sem impacto,
rompimento e
posicionamento
da talhadeira

SISTEMA DE IMPACTO
ELETROPNEUMÁTICO
Melhor rendimento
em concreto

LED
Área de trabalho sempre
iluminada; excelente em
locais mais escuros

BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO POWER
X-CHANGE/TECNOLOGIA TWIN-PACK
Bateria recarregável, que pode ser utilizada em
todos os produtos da linha Power X-Change
(necessita de 2 baterias de 18 V não inclusas)

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

HEROCCO 36/28 BL SOLO
Bateria

2x 18 V (não inclusas)

Rotação

0 - 1100 rpm

Impacto

0 - 5300 ipm

Mandril

SDS-Plus

Força

3,2 J

Perfuração em concreto

28 mm

Torque em parafusamento

29 Nm

Acessórios

Maleta

Peso

3,3 kg

Artigo

45.139.50

VANTAGENS
• Motor Brushless para maior potência e funcionamento prolongado.
• Sistema antivibração para maior poder de trabalho e menor fadiga.
• 4 funções: perfuração sem impacto, com impacto, rompimento e
seleção de posicionamento da talhadeira.

INFORMAÇÕES

36 V (18 V + 18 V)

BATERIAS
Funcional (a partir de)

4.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

5.2 Ah
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Sistema antivibração

LED para iluminação

POWER

Power X-Change

-CHANGE

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

HEROCCO SOLO

MARTELETE PERFURADOR

TE-HD 18 Li SOLO

Bateria

18 V (não inclusa)

Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação

0 - 1200 rpm

Rotação

0 - 1100 rpm

Impacto

0 - 5500 ipm

Impacto

0 - 5700 ipm

Mandril

SDS-Plus

Mandril

SDS-Plus

Força

2,2 J

Força

1,2 J

Perfuração em concreto

20 mm

Perfuração em concreto

12 mm

Torque em parafusamento

18 Nm

Torque em parafusamento

10 Nm

Acessórios

Maleta e adaptador com encaixe
SDS-Plus para bits

Acessórios

Adaptador com encaixe
SDS-Plus para bits

Peso

2,2 kg

Peso

1,4 kg

Artigo

45.139.00

Artigo

45.138.18

BATERIAS

BATERIAS

Funcional (a partir de)

4.0 Ah

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

5.2 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.5 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS

• Motor Brushless para maior potência e funcionamento prolongado.
• Sistema antivibração para maior poder de trabalho e menor fadiga.
• 4 funções: perfuração sem impacto, com impacto, rompimento e
seleção de posicionamento da talhadeira.

INFORMAÇÕES

• Acompanha adaptador para ponta bit com encaixe SDS-Plus, para
trabalhos de parafusamento.
• Leve e ergonômico; excelente manuseio sem causar fadiga ao usuário.
• Sistema de impacto pneumático, para trabalhos em concreto.

INFORMAÇÕES

Maior força

Sistema antivibração

LED para iluminação

Comutador de função e botão reversão

LED para iluminção

Motor Brushless

Mandril SDS-Plus

Força de 1,2 J
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POWER

-CHANGE

ESMERILHADEIRA ANGULAR

AXXIO 18/115 Q

PROTEÇÃO CONTRA
SOBRECARGA
Protege todos os componentes
internos e permite maior vida
útil à ferramenta

DESIGN SLIMLINE
E SOFT GRIP
Punho emborrachado
e fácil manuseio

NOVO

PARTIDA SUAVE E
PROTEÇÃO DE LIGAÇÃO
Maior segurança ao usuário,
evitando acidentes

BOTÃO TRAVA
Fácil troca do disco

CARCAÇA
DE METAL
Maior vida útil

PUNHO ADICIONAL
Que pode ser usado em duas
posições, para maior facilidade
de manuseio

APERTO RÁPIDO
Acompanha porca de
aperto rápido, eliminando
a necessidade de chave
para trocar o disco

MOTOR BRUSHLESS
Maior potência, maior tempo
de uso e vida útil prolongada

CAPA DE PROTEÇÃO
Com ajuste rápido,
sem uso de chaves

ESMERILHADEIRA ANGULAR

AXXIO 18/115 Q
Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação

8500 rpm

Diâmetro do disco

115 mm (4 ½”)

Acessórios

Punho auxiliar e porca de aperto
rápido (disco não incluso)

Peso

1,5 kg

Artigo

44.311.50

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

VANTAGENS
• Motor Brushless para maior potência e funcionamento prolongado.
• Partida suave e proteção de ligação para maior segurança do usuário.
• Troca rápida e fácil do disco e ajuste rápido da capa de proteção.

INFORMAÇÕES

Porca de aperto
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Ergonômica, leve, compacta
e com Soft Grip

Profundidade de corte
de 28 mm

POWER

Power X-Change

-CHANGE

ESMERILHADEIRA ANGULAR

ESMERILHADEIRA ANGULAR

AXXIO BL SOLO

TE-AG 18/115 Li SOLO

18 V (não inclusa)

Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação 1

8500 rpm

Rotação

8500 rpm

Diâmetro do disco

125 mm (5”)

Diâmetro do disco

115 mm (4 ½”)

Acessórios

Punho auxiliar e chave de pino
(disco não incluso)

Acessórios

Punho auxiliar e chave de pino
(disco não incluso)

Peso

1,2 kg

Peso

1,2 kg

Artigo

44.311.40

Artigo

44.311.10

Bateria

BATERIAS

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS
• Motor Brushless para maior potência e funcionamento prolongado.
• Partida suave e proteção de ligação para maior segurança do usuário.
• Troca rápida do disco e ajuste rápido da capa de proteção.

• Partida suave e proteção de ligação para maior segurança
do usuário.
• Proteção contra sobrecarga e entrada de ar direcionada para
melhor refrigeração.
• Troca rápida do disco e ajuste rápido da capa de proteção.

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES

Chave de pino
acoplada ao punho

Ergonômica, leve, compacta
e com Soft Grip

Profundidade de corte
de 33 mm

Motor Brushless

Punho adicional com 3 posições

Chave de pino acoplada ao punho

Botão LIGA/DESLIGA
de fácil controle

Profundidade de corte de 28 mm
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Power X-Change

POWER

NOVO

SERRA CIRCULAR

-CHANGE

NOVO

SERRA CIRCULAR

TE-CS 18 Li SOLO

TE-CS 18/165-1 Li SOLO

Bateria

18 V (não inclusa)

Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação

4200 rpm

Rotação

4200 rpm

Disco de serra

Ø 150 x Ø 10 mm (6”)

Disco de serra

Ø 165 x Ø 20 mm (6 ½”)

Profundidade de corte

90°- 48 mm* / 45°- 32 mm*

Profundidade de corte

90°- 54 mm* / 45°- 35 mm

Acessórios

Disco de serra, chave, guia paralela e
adaptador para aspiração de pó

Acessórios

Disco de serra, chave, guia paralela e
adaptador para aspiração de pó

Peso

2,3 kg

Peso

2,4 kg

Artigo

43.312.05

Artigo

43.312.07

* Considerar 48 mm para madeiras de baixa dureza. Para madeiras de maior dureza, diminuir
a espessura para corte.

BATERIAS

* Considerar 54 mm para madeiras de baixa dureza. Para madeiras de maior dureza, diminuir
a espessura para corte.

BATERIAS

Funcional (a partir de)

4.0 Ah

Funcional (a partir de)

4.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

5.2 Ah

Melhor performance (a partir de)

5.2 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS

• Ajuste rápido de ângulo e profundidade de corte.
• LED de alta qualidade para melhor iluminação da área de corte.
• Placa base reforçada de alumínio, para melhor
desempenho e durabilidade.
• Flange de apoio para discos de 10 mm e de 16 mm.

INFORMAÇÕES

• Ajuste rápido de ângulo e profundidade de corte.
• LED de alta qualidade para melhor iluminação da área de corte.
• Placa base reforçada de alumínio, com encaixe para régua de precisão.

INFORMAÇÕES

Botão trava para fácil
troca do disco

Punho principal e
adicional emborrachados

Botão trava para fácil
troca do disco

Soft Grip

Profundidade de corte de 48 mm

Flange para furo de 10 mm e de 16 mm

Profundidade de corte de 54 mm

Leve, compacta e de fácil manuseio
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POWER

Power X-Change

-CHANGE

SERRA CIRCULAR

TE-CS 18/190 Li BL SOLO
NOVO

ADAPTADOR PARA
ASPIRAÇÃO DO PÓ
Acompanha adaptador
para aspiração de pó
(encaixe padrão)

SOFT GRIP
Punho emborrachado
para melhor manuseio
MOTOR BRUSHLESS
Maior potência,
maior tempo de uso
e vida útil prolongada

PROFUNDIDADE
DE CORTE
Com ajuste rápido

LED
De alta qualidade para
melhor iluminação

BOTÃO TRAVA
Para fácil troca
do disco

AJUSTE RÁPIDO
Ajuste de ângulo
com fixação rápida

FREIO DE MOTOR
Maior segurança
para o usuário

PLACA BASE
DE ALUMÍNIO
Durabilidade,
precisão de corte
e fácil manuseio

BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO
POWER X-CHANGE
Bateria recarregável, que pode ser
utilizada em todos os produtos da
linha Power X-Change (não inclusa)

GUIA PARALELA
Trabalhos com precisão

VANTAGENS

SERRA CIRCULAR

TE-CS 18/190 Li BL SOLO
Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação

3800 rpm

Disco de serra

Ø 190 x Ø 20 mm (7 ½”)

Profundidade de corte

90°- 65 mm* / 45°- 45 mm*

Acessórios

Disco de serra, chave, guia paralela e
adaptador para aspiração de pó

Peso

3,2 kg

Artigo

43.312.10

• Motor Brushless para maior potência e funcionamento prolongado.
• Ajuste rápido de ângulo e profundidade de corte.
• LED de alta qualidade para melhor iluminação da área de corte.
• Placa base reforçada de alumínio, para melhor desempenho e durabilidade.

INFORMAÇÕES

BATERIAS
Funcional (a partir de)

4.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

5.2 Ah

Ajustes de profundidade e
ângulo sem chaves

Design ergonômico e Soft Grip

LED para iluminção
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Power X-Change

POWER

-CHANGE

NOVO

SERRA TICO-TICO

SERRA TICO-TICO

TC-JS 18 Li SOLO

TE-JS 18 Li SOLO

Bateria

18 V (não inclusa)

Bateria

18 V (não inclusa)

Ângulo de corte

45º

Ângulo de corte

47º, com ajuste rápido

Profundidade de corte

Madeira 70 mm / Plástico 10 mm / Metal 8 mm

Profundidade de corte

Madeira 80 mm / Plástico 12 mm / Metal 10 mm

Golpes por minuto

0 - 2700 gpm

Golpes por minuto

0 - 2400 gpm

Avanço pendular

4 posições

Avanço pendular

4 posições

Acessórios

Lâmina para madeira, proteção plástica e
adaptador para aspiração de pó

Acessórios

Peso líquido

1,6 kg

Acompanha guia paralela, adaptador para
guia de linha de corte, proteção plástica e
adaptador para aspiração de pó

Artigo

43.212.09

Peso líquido

1,8 kg

Artigo

43.212.06

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

BATERIAS

VANTAGENS

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

VANTAGENS

• Encaixe universal, tanto para encaixe U como encaixe T, para
melhor aproveitamento de acessórios.
• Acompanha proteção plástica que elimina cavacos, para realização
de cortes sem lascas.
• Soprador frontal de ar para eliminação do pó na linha de corte e
velocidade variável no interruptor para trabalhos mais precisos.

INFORMAÇÕES

• Encaixe universal, tanto para encaixe U como encaixe T, para
melhor aproveitamento de acessórios.
• Acompanha adaptador guia para linha de corte e proteção plástica,
que elimina cavacos, para cortes sem lascas.
• Soprador frontal de ar para eliminação do pó na linha de corte e
velocidade variável no interruptor para trabalhos mais precisos.

INFORMAÇÕES

Proteção plástica integrada na base
e guia de corte

Substituição da lâmina de
serra sem chave

Avanço pendular

Proteção plástica da base
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Funcional (a partir de)

Substituição da lâmina
de serra sem chave

Proteção plástica integrada
na base e guia de corte

Avanço pendular

Adaptador para guia de linha de corte

POWER

Power X-Change

-CHANGE

NOVO

SERRA SABRE

SERRA SABRE

TE-AP 18/28 Li BL SOLO

TE-AP 18 Li SOLO

Bateria

18 V (não inclusa)

Comprimento do golpe

28 mm

Profundidade de corte

Madeira 200 mm / Metal 12 mm

Golpes por minuto

0 - 2500 gpm

Acessórios

Lâmina para madeira

Peso

2,0 kg

Artigo

43.263.10

BATERIAS

Bateria

18 V (não inclusa)

Comprimento do golpe

22 mm

Profundidade de corte

Madeira 100 mm / Metal 6 mm

Golpes por minuto

0 - 2600 gpm

Acessórios

Lâmina para madeira

Peso líquido

1,6 kg

Artigo

43.263.05

BATERIAS

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS

• Motor Brushless para maior potência e funcionamento prolongado.
Base ajustável para uso otimizado da lâmina, suavizando impactos
no manuseio.
• Empunhadura rotacional para diversos tipos de trabalhos e
aplicações mais difíceis. Acompanha lâmina para madeira.

INFORMAÇÕES

• Mais compacta Serra Sabre da categoria, com exclusivo sistema
Triathlon de motor. Potência, rapidez e eficiência para diversos
tipos de trabalho.
• Base ajustável para uso otimizado da lâmina, suavizando impactos
no manuseio.
• Botão trava menor peso e punho emborrachado,
que proporcionam segurança e fácil manuseio.

INFORMAÇÕES

Punho rotacional

Antivibração

Sistema de troca fácil do acessório

Ajuste fácil da sapata

Substituição da lâmina de
serra sem chave

Leve e prática

Ergonômica, leve, compacta e com Soft Grip

Alta performance
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Power X-Change

POWER

-CHANGE

LIXADEIRA ORBITAL

TC-OS 18/187 Li SOLO
DESIGN ERGONÔMICO
Punho emborrachado e design
ergonômico para fácil manuseio

ENCAIXE DE BATERIAS
Espaço de encaixe
desenvolvido para
todas as amperagens
de baterias Einhell

NOVO

LIGA/DESLIGA
Botão de acionamento de
fácil acesso e manuseio

COLETOR DE PÓ
Acompanha
coletor de pó
para trabalhos
mais limpos

ADAPTADOR
Acompanha
adaptador para
encaixe em
aspirador de pó

DUPLO SISTEMA
DE FIXAÇÃO
Encaixe da lixa por
sistemas de fixação
autoaderente e
com grampos

PRODUTO EXCLUSIVO
Única lixadeira a bateria
com base retangular do
mercado. Maior poder
de remoção

VANTAGENS

LIXADEIRA ORBITAL

TC-OS 18/187 Li SOLO
Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação

12000 rpm

Oscilação

24000 opm

Circuito de oscilação

2 mm

Diâmetro da lixa
Acessórios

INFORMAÇÕES

187 x 94 mm (autoaderente)
237 x 94 mm (grampo de fixação)
1 lixa autoaderente, saco coletor e
adaptador para aspiração de pó

Peso

1,1 kg

Artigo

44.607.25

BATERIAS

Duplo sistema de
fixação da lixa

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah
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• Única lixadeira a bateria com base retangular do mercado; maior
poder de lixamento.
• Design ergonômico, com Soft Grip, para melhor manuseio da ferramenta.
• Acompanha micro filtro para trabalhos mais limpos de lixamento.

Acompanha saco coletor de pó e
adaptador para aspiração de pó

Acompanha lixa para
trabalho imediato

POWER

Power X-Change

-CHANGE

NOVO

LIXADEIRA ROTO-ORBITAL

LIXADEIRA MULTIUSO

TE-RS 18 Li SOLO

TE-OS 18/150 Li SOLO

Bateria

18 V (não inclusa)

Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação

7000 - 11000 rpm

Oscilações por minuto

24000 opm

Oscilação

14000 - 22000 opm

Circuito de oscilação

1,6 mm

Circuito de oscilação

2 mm

Área de lixamento

104 cm²

Diâmetro da lixa

Ø 125 mm (autoaderente)

Tamanho da lixa

150 x 150 x 100 mm

Acessórios

Saco coletor, lixa P80 e adaptador para
aspiração de pó

Acessórios

3 lixas P120, 3 lixas P240 e adaptador
para aspiração de pó

Peso

1,2 kg

Peso

0,8 kg

Artigo

44.620.10

Artigo

44.607.08

BATERIAS

BATERIAS

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS

• Velocidade eletrônica variável com 6 níveis para diferentes tipos de
aplicações e materiais.
• Melhor acabamento e alto desempenho devido ao
conceito excêntrico.
• Acompanha saco coletor de pó e adaptador para aspirador
de pó externo.

INFORMAÇÕES

• Motor e ventoinha de alumínio que proporcionam maior
durabilidade e melhor desempenho.
• Formato delta para melhor alcance em locais de difícil acesso.
• Sistema autoaderente com ganchos Extreme Fix para melhor
aderência da lixa que proporciona maior taxa de remoção
de material.

INFORMAÇÕES

Soft Grip

Sistema autoaderente para troca de lixa

Acompanha saco coletor
e adaptador para aspiração de pó

Inclui lixa para madeira P80

Fixação com sistema
autoaderente Extreme Fix

Ergonômica, com o formato
da palma da mão

Fácil lixamento de canto
e pequenas superfícies

Coletor de pó
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Power X-Change

POWER

-CHANGE

LIXADEIRA DE PAREDE E TETO

TE-DW 18/225 Li SOLO

NOVO

SISTEMA DE EXTRAÇÃO
DE PÓ INTEGRADO
Através da força do motor, o pó é direcionado
ao saco coletor que acompanha a ferramenta

CABO TELESCÓPICO
Para melhor alcance de trabalho,
principalmente em tetos

CABEÇOTE
Inclinável para
diferentes ângulos
de trabalho

MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO
Com 2 metros de comprimento
e adaptador para encaixe em
aspirador de pó
VELOCIDADE ELETRÔNICA VARIÁVEL
Com pré-seleção de velocidade, para
lixamento de paredes e tetos de drywall
ou alvenaria antes da aplicação da tinta.
HASTE DOBRÁVEL
Para fácil armazenamento e melhor
transporte da ferramenta
PRATO DE LIXA COM MOLAS
Prato de lixa montado com molas para maior aderência
entre a lixa e a superfície a ser trabalhada

LIXADEIRA DE PAREDE E TETO

TE-DW 18/225 Li SOLO
Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação

600 - 1200 rpm

Diâmetro do disco

225 mm

Comprimento

1100 - 1650 mm

Acessórios

6 lixas (2x P60, 2x P80 e 2x P120) 1 malha de
lixa, mangueira para aspiração de pó e maleta

Peso

3,2 kg

Artigo

42.599.90

VANTAGENS
• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção, para lixamento de
paredes e tetos de drywall ou alvenaria antes da aplicação da tinta.
• Cabeçote da ferramenta com sistema de inclinação para trabalhos em
diferentes posições de lixamento.
• Acompanha saco coletor de pó com alça (estilo mochila) para maior
mobilidade do usuário no processo de lixamento.
• Mangueira de aspiração com 2 metros de comprimento e lixas para
trabalho fácil e imediato. Também pode ser usado com aspirador de
pó convencional.

INFORMAÇÕES

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah
Prato de lixa montado
com molas
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Saco coletor de pó
com alças

Velocidade
eletrônica variável

POWER

Power X-Change

-CHANGE

NOVO

PLAINA

TE-PL 18/82 Li SOLO
Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação

15000 rpm

Rebaixo

8 mm

Profundidade de corte

0 - 2 mm

Largura de corte

82 mm

Acessórios

Chaves, guia paralela e limitador
de rebaixo

Peso

2,4 kg

Artigo

43.454.00

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

VANTAGENS
• Lâminas de corte reversíveis para maior produtividade de trabalho.
• Ergonômica e mais leve, com sistema Soft Grip, que permite ao
operador maior facilidade de uso e resultados.
• Placa base de alumínio sólido com ranhura em V; maior flexibilidade
e facilidade para trabalhos de chanfro.
• Sistema de proteção automática da lâmina e de materiais trabalhados.

INFORMAÇÕES

Protetor automático de lâmina e superfície

Soft Grip

MOTOSSERA

GE-LC 18 Li Solo

POWER

Placa base de alumínio com ranhura em V

-CHANGE

Limitador de rebaixo e guia paralela
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Power X-Change

POWER

LIXADEIRA POLITRIZ

-CHANGE

POLITRIZ AUTOMOTIVA

CE-CP 18/180 Li E SOLO

CE-CB 18/254 Li SOLO

Bateria

18 V (não inclusa)

Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação

500 - 3000 min.

Rotação

2500 rpm

Diâmetro do Disco

180 mm

Diâmetro do Prato

254 mm

Acessórios

1 disco rígido, 1 boina de pele,
1 boina sintética e 3 lixas

Acessórios

1 boina de pele e 1 boina sintética

Peso

1,6 kg

Peso

1,9 kg

Artigo

20.933.20

Artigo

20.933.01

BATERIAS

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.5 Ah

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.5 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS
• Única na categoria com display LCD de controle de rotação, para
trabalhos em diferentes materiais.
• Sistema de desligamento automático após o uso. A velocidade
sempre retorna a zero, para não danificar materiais.
• Design Slimline, com maior ergonomia de trabalho devido ao seu
motor Brushless.
• Ferramenta 2 em 1, para trabalhos de polimento e lixamento de
diferentes materiais.

• Proteção contra sobrecarga para aplicação segura.
• Interruptor Liga/Desliga de fácil controle, para operações seguras.
• Acompanha acessórios de polimento.

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES

Controle eletrônico de velocidade
com display digital

Design Slimline
e Soft Grip

Punho duplo para melhor manuseio

Diâmetro do disco

Sistema de fixação de
acessório autoaderente

Acompanha acessórios de
polimento e lixamento

Botão LIGA/DESLIGA
de fácil controle

Acompanha boina de pele
e boina sintética
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POWER

Power X-Change

-CHANGE

NOVO

SERRA SABRE

TE-AP 18 Li SOLO

POWER

SOPRADOR TÉRMICO

-CHANGE

TE-HA 18 Li SOLO
Bateria

18 V (não inclusa)

Faixa de temperatura 1

350 °C

Faixa de temperatura 2

550 °C

Ajuste de ar 1

200 L/min.

Ajuste de ar 2

200 L/min.

Acessórios

1 bico redutor, 1 bico refletor e
1 bico superficial

Peso

620 g

Artigo

45.205.00

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

VANTAGENS
• Sistema de proteção interna contra superaquecimento da
ferramenta, proporcionando maior tempo de uso.
• Sistema mecânico de ejeção dos bicos; maior segurança e
facilidade de remoção para o usuário.
• Ergonômico, com baixo peso e Soft Grip; excelente para trabalhos
de oficina que requerem mobilidade.
• Display de Led para visualização da temperatura selecionada.

INFORMAÇÕES

Display de LED para seleção de temperatura

Base estável para trabalhos estacionários

Ejetor mecânico dos acessórios

Gancho para pendurar
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Power X-Change

POWER

NOVO

GRAMPEADOR E PINADOR

NOVO

PISTOLA DE COLA QUENTE

TE-CN 18 Li SOLO

TE-CG 18 Li SOLO

Bateria

18 V (não inclusa)

Bateria

18 V (não inclusa)

Disparo por minutos

20

Tempo de aquecimento

120 s

Capacidade

100 Unidades

Temperatura máxima

170 °C

Comprimento dos Grampos

16 - 22

Diametro do bastão

11 mm

Comprimento dos pinos

15 - 32

Acessórios

5 bastões de cola de 200 mm

Largura dos grampos

5.7 mm

Peso

0,3 kg

Acessórios

300 pinos 32 mm, 300 grampos 19 mm,
chave allen e clip para cinto

Artigo

45.222.00

Peso

2 kg

Artigo

42.577.90

BATERIAS

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

Funcional (a partir de)

2.5 Ah

Melhor performance (a partir de)

5.2 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS
• Mecanismo e componentes robustos. Até 20 disparos por minuto.
• Ferramenta 2 em 1. Ultilizado como grampeador e pinador.
• Design total friendly, equipamento desenvolvido com superfícies
ergonômicas que possibilita um trabalho seguro.
• Grampeador Slimline permite grampear perto da borda.
• Reservatório com indicador de nível e magnetizado que possibilita
o melhor alinhamento dos pinos e grampos.

• Sistema de proteção interna contra superaquecimento
da ferramenta, proporcionando mais segurança.
• Acompanha bocal plano e 5 bastões de cola com
comprimento de 200 mm
• Proteção interna contra superaquecimento que garante
o desligamento automático após 5 minutos de natividade

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES
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-CHANGE

Ergonômica, leve, compacta
com Soft Grip

Ajuste de profundidade

Ferramenta 2 em 1 para
a praticidade do operador

Acompanha acessorios 19 mm e 32 mm

LED para iluminação

Pronta para uso em apenas
2 minutos de aquecimento

Proteção interna
contra superaquecimento

Display com nível
de aquecimento

POWER

Power X-Change

-CHANGE

NOVO

NOVO

LANTERNA

REFLETOR

TE-CL 18 Li H SOLO

TC-CL 18/1800 Li SOLO
Bateria

18 V (não inclusa)

Bateria

18 V (não inclusa)

Luminosidade

1800 Im

Luminosidade

280 Im

Fonte de luz

1 LED

Fonte de luz

1 LED

Peso

1,1 kg

Peso

0,2 kg

Artigo

45.141.15

Artigo

45.141.30

BATERIAS

BATERIAS

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.0 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS

• LED de alta qualidade, com 1800 lumens.
• Acompanha gancho para pendurar e punho emborrachado
para fácil transporte e iluminação do local.
• Mais de 4 horas de duração com uma bateria de 4.0 Ah.
• Rotação de 360° para melhor iluminação do local.
• Pés dobráveis para melhor armazenamento.

• LED de alta qualidade (CREE), com 280 lumens.
• Gancho de metal, para fácil transporte da ferramenta e uso da
lanterna em lugares nos quais ela possa ser pendurada.
• Mais de 10 horas de duração com uma bateria de 2.0 Ah.
• Pequena e potente, ela é útil para se ter à mão em diversas
situações e necessidades.

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES

LED de alta qualidade

Dimmer giratório do brilho

LED de alta qualidade

Diâmetro máximo de iluminação de 33 m

Fácil transporte

Pés dobráveis para armazenamento

Grande flexibilidade

Alta performance

43

Power X-Change

POWER

-CHANGE

COMPRESSOR HÍBRIDO

PRESSITO BIVOLT SOLO

FUNÇÃO DE
DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO
Quando a pressão
selecionada é atingida

ALÇA PARA TRANSPORTE
ERGONÔMICA
Fácil de usar em
qualquer situação

INDICADOR DE
PRESSÃO DIGITAL
De fácil operação e
maior agilidade

ARMAZENAMENTO
De 3 bicos para inflar

CABOS E MANGUEIRA
Acoplados no compressor

CARCAÇA
Resistente com
suporte emborrachado

FUNÇÃO HÍBRIDO
Para utilização com
bateria ou com cabo

COMPRESSOR HÍBRIDO

PRESSITO BIVOLT
Bateria

18 V (não inclusa) / 90 W

Sucção

21 L/min.

Pressão

11 bar

Bateria e elétrico

Sim

Comprimento da
mangueira

710 mm

Acessórios

3 bicos para inflar

Peso

2,10 kg

Artigo

40.204.62

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.5 Ah

VANTAGENS
• Possui bomba de alta e baixa pressão para inflar diversos produtos.
• Sucção de baixa pressão, para retirada do ar.
• Bomba de alta pressão com configurações ajustáveis de até 11 bar.

INFORMAÇÕES

3 bicos de inflar com local
para armazenamento
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Indicador de pressão digital
de fácil operação

Função híbrido: a
bateria e elétrico

POWER

Power X-Change

-CHANGE

SOPRADOR DE FOLHAS

SOPRADOR DE FOLHAS

GE-CL 18 Li SOLO

TE-CB 18/180 Li SOLO
Bateria

18 V (não inclusa)

Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação 1

11500 rpm

Rotação

12000 rpm

Rotação 2

15500 rpm

Velocidade do sopro

210 km/h

Velocidade de sopro 1

130 km/h

Peso

1,32 kg

Velocidade de sopro 2

180 km/h

Artigo

34.335.21

Acessórios

3 adaptadores para inflar

Peso

0,9 kg

Artigo

34.080.01

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.5 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS
• Duas velocidades para diferentes tipos de aplicações.
• Punho emborrachado.
• Acompanha 3 adaptadores para inflar.

INFORMAÇÕES

• Leve, ergonômico e com sistema Soft Grip para melhor
manuseio da ferramenta, sem causar fadiga ao operador.
• Velocidade do sopro de 210 km/h para trabalhos pesados e bico
prolongador para cantos ou locais de difícil acesso.
• Com baixo ruído pode ser usado em ambientes fechados.

INFORMAÇÕES

2 Velocidades de sopro

Soft Grip

Produto leve e ergonômico

Velocidade do ar de sopro: 210 km/h

Compacto, leve e ergonômico

3 opções de adaptadores para uso

Soft Grip

Alcance em locais de difícil acesso
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FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL

VARRITO SOLO

Com a ferramenta multifuncional
VARRITO você poderá lixar, serrar,
cortar, remover e raspar em
diversas aplicações, principalmente
em reparos ou modificações, tanto
em trabalhos já executados como
em futuras instalações.

VELOCIDADE ELETRÔNICA VARIÁVEL
Pré-seleção de velocidade, velocidade ideal
para cada tipo de material

VEJA ALGUNS EXEMPLOS:

BATERIA ÍONS DE LÍTIO
POWER X-CHANGE
Bateria recarregável que
pode ser utilizada em todos
os produtos da linha
Power X-Change
(não inclusa)

• Acessório para remoção de rejunte em pisos e
azulejos, excelente para reparos em azulejos danificados ou troca de pequenas peças.
• Acessório para raspar e retirar respingos e restos de tinta, silicone, massas e outros produtos
de diversos tipos de superfícies.
• Base de lixa delta para trabalhos de lixamento
mesmo em locais de difícil acesso. Serviços executados com rapidez e excelente acabamento.
• Lâminas de inserção e corte para Drywall, excelentes para cortes de imersão, como colocação
de caixas de tomada e spots de luz, separação
rápida e precisa de placas.

OSCILAÇÃO
22000 - 40000
oscilações por minuto
com 3.2° de ângulo
de oscilação

ENCAIXE DA BATERIA
Com suporte isolado contra
oscilações, para diminuir as
vibrações na bateria

QUICK RELEASE
E FIXAÇÃO MAGNÉTICA
Sistema de troca rápida
de acessórios com encaixe
magnético, rapidez e facilidade

SUPERFÍCIE Soft Grip
Segurança e conforto em
diversos tipos
de trabalho

• Lâminas de corte para madeiras em geral, com
foco em ajustes e correções em instalações. Excelente para cortes em pisos laminados, com detalhes de encaixe em rodapés ou batentes de portas.
• Lâminas de corte para tubos PVC e de cobre, para
trabalhos em reparações ou instalações hidráulicas. Reparos precisos e rápidos, sem necessidade
de grande remoção da área afetada com a facilidade de acesso em espaços menores.

FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL

VARRITO
Bateria

18 V (não Inclusa)

Oscilações

22000 - 40000 opm

Ângulo de oscilação

3,2 º

Tamanho da lixa

90 x 90 x 90 mm

Acessórios

01 Lâmina de serra de imersão HCS, 01 lâmina
de serra de imersão BIM, 01 lâmina de serra
segmentada para madeira, plástico e metal,
01 lâmina de serra diamantada para junta de
ladrilhos. Placa base de lixa triangular, 09 lixas
triangulares (3*P60/3*P80/3*P120), 01 raspador

Peso

1,02 kg

Artigo

44.651.60

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

VANTAGENS
• Troca fácil dos acessórios, devido ao sistema magnético de fixação
e base de 12 pinos para fixação do acessório em 360°.
• Velocidade eletrônica variável para diversos tipos de materiais e trabalhos.
• Suporte de bateria isolado, para diminuir as vibrações sofridas pela mesma.

Controle de velocidade
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Troca fácil e fixação magnética

Soft Grip

POWER
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-CHANGE

SERRA DE ESQUADRIA

TE-MS 18/210 Li SOLO
Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação

3000 rpm

Disco de serra

Ø 210 x Ø 30 mm - 40 dentes

Corte em ângulo

0 ° - 45 ° (esquerda)

Ajuste do ângulo de base

47 ° - 47 °

Profundidade do corte

90° x 90° (120 x 60 mm)

Acessórios

Disco de serra e coletor de pó

Peso

7,8 kg

Artigo

43.008.90

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

VANTAGENS
• Linha laser para cortes precisos e LED de iluminação para melhor
visualização.
• Disco de metal duro de alta qualidade com 40 dentes, para
excelente precisão e desempenho.
• Cortes em ângulos predefinidos na base.

INFORMAÇÕES

Pés emborrachados
para melhor estabilidade

Punho para transporte

LIXADEIRA ROTO-ORBITAL

TE-RS 18 Li Solo

POWER
Extensor de mesa para
peças maiores

-CHANGE

Base giratória com
ângulos predefinidos
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ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO

ASPIRADOR DE PÓ

TC-VC 18/20 Li S-SOLO

TE-VC 18 Li SOLO

Bateria

18 V (não Inclusa)

Bateria

18 V (não inclusa)

Capacidade

20 L

Poder de sucção

42 mbar

Poder de sucção

80 mbar

Capacidade

540 ml

1,5 m

Acessórios

Tubo extensor e 3 bocais

Peso

0,85 kg

36 mm

Artigo

23.471.20

Comprimento da
mangueira
Diâmetro da
mangueira
Acessórios

Mangueira, saco coletor, filtro, 3 tubos de
extensão, 3 bocais e 1 adaptador

Peso

3,5 kg

Artigo

23.471.30

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

-CHANGE

BATERIAS
Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.0 Ah

VANTAGENS
• Ergonômico, leve e fácil de manusear durante o processo
de aspiração.
• Tubo extensor e bocais para diferentes aplicações.
• Capacidade de 540 ml e filtro lavável de fácil remoção.

VANTAGENS
• Tanque de aço inoxidável à prova de ferrugem e resistente.
• Suporte de acessórios para fácil acesso e troca dos mesmos.
• 4 rodas para maior mobilidade e vários acessórios para
diferentes tipos de trabalho em aspiração.
• Sem fio, maior mobilidade.

INFORMAÇÕES
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INFORMAÇÕES

Porta acessórios

Alça de transporte

Filtro lavável

Proteção contra retorno de poeiras

Função aspirar e soprar

Potência de aspiração

Fácil remoção do coletor

Acessórios

POWER

Power X-Change

-CHANGE

CORTADOR DE GRAMA

GE-CM 36/37 Li SOLO
ALÇA DE TRANSPORTE
Alça de transporte integrada
na parte superior, para
fácil locomoção

BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO
POWER X-CHANGE
Bateria recarregável que
pode ser utilizada em todos
os produtos da linha
Power X-Change

BRAÇO DOBRÁVEL
Economia de espaço
ao armazenar o produto

*Necessário uso de 2 baterias (não inclusas)

COLETOR
Saco recolhedor de 45 L
com indicador de preenchimento

RODAS GRANDES
Fácil manuseio durante o
trabalho de aparar sem
deixar marcas no gramado
RASTELO INTEGRADO
Auxilia no corte uniforme
da grama, principalmente
em locais com bordas

ALTURA DE CORTE
São 6 níveis de ajuste da altura de corte
localizados na parte central da ferramenta

CORTADOR DE GRAMA

GE-CM 36/37 Li SOLO
Bateria

2x 18 V (não inclusas)

Rotação

3400 rpm

Capacidade do coletor

45 L

Diâmetro do corte

37 cm

Altura de corte

6 níveis / 25 - 75 mm / central

Acessórios

Coletor de 45 L

Peso

13,45 kg

Artigo

34.131.72

VANTAGENS
• 6 níveis de ajuste de corte.
• Coletor de 45 litros com indicador de preenchimento.
• Alças dobráveis para economia de espaço.

INFORMAÇÕES

Alça ajustável

BATERIAS
Funcional (a partir de)

4.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

5.2 Ah

Indicador de preenchimento

Recomendado para
áreas de até 400m2

49

Power X-Change

POWER

CORTADOR DE GRAMA

-CHANGE

ROÇADEIRA

GE-CM 33 Li SOLO

AGILLO SOLO

Bateria

2x 18 V (não inclusas)

Bateria

2x 18 V (não inclusas)

Rotação

3400 rpm

Rotação

6300 rpm

Capacidade do coletor

30 L

Diâmetro do corte de nylon

30 cm

Diâmetro do corte

33 cm

Diâmetro do corte da lâmina

25,5 cm

Altura de corte

5 níveis / 25 - 65 mm / central

Comprimento

190 cm

Acessórios

Coletor de 30 L

Peso

10,85 kg

Acessórios

Artigo

34.131.42

Carretel de linha de nylon, lâmina de
3 dentes, cinto de segurança, capa de
proteção e chaves

Peso

6,09 kg

Artigo

34.113.20

BATERIAS
Funcional (a partir de)

4.0 Ah

BATERIAS

Melhor performance (a partir de)

5.2 Ah

Funcional (a partir de)

5.2 Ah

Melhor performance (a partir de)

6.0 Ah

VANTAGENS
• 5 níveis de ajuste de corte.
• Coletor de 30 litros com indicador de preenchimento.
• Braço ajustável para 3 posições.
• Braço dobrável para fácil armazenamento.

INFORMAÇÕES

VANTAGENS
• Motor Brushless para maior potência e funcionamento prolongado.
• Motor dianteiro com perfeita transmissão de potência e
balanceamento de peso.
• Punho duplo ajustável e eixo dividido para fácil transporte e
armazenamento.

INFORMAÇÕES

Indicação de preenchimento do saco coletor

Punho integrado para transporte

Suporte para parede na ferramenta

Velocidade eletrônica variável

Recomendado para
áreas de até 200 m2

Rodas largas com superfície
que não danifica o gramado

Troca rápida
dos acessórios

Cinto lombar para maior
ergonomia de trabalho
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APARADOR DE GRAMA

APARADOR DE GRAMA

GE-CT 18 Li KIT

GC-CT 18/24 Li P-SOLO

Bateria

18 V / 2.0 Ah (inclusa 1 bateria + carregador)

Bateria

18 V (não inclusa)

Rotação

8500 rpm

Rotação

8500 rpm

Diâmetro de corte

24 cm

Diâmetro de corte

24 cm

Lâminas de plástico

Acompanha 20 lâminas plásticas

Acessórios

Acompanha 20 lâminas plásticas

Peso

2,1 kg

Peso

1,2 kg

Artigo

34.111.99

Artigo

34.111.04

BATERIAS

BATERIAS

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.0 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS

• Alça telescópica ajustável para qualquer estatura do usuário,
proporcionando uma operação confortável.
• Cabeça do motor que pode ser girada em 90° para esquerda,
direita e inclinada para cinco posições diferentes.
• Barra de proteção contra danos em flores, plantas e
estruturas de jardim.

INFORMAÇÕES

• Punho adicional para melhor ergonomia de trabalho.
• Largura de corte de 24 cm e acompanha 20 lâminas.
• Possui carcaça plástica de alta resistência.

INFORMAÇÕES

Bateria e carregador inclusos

Compartimento para lâminas integrado ao punho

Compacta, leve e de fácil uso

Carcaça plástica de alta resistência

Punho ajustável

Barra telescópica ajustável

20 lâminas inclusas na ferramenta

Fácil encaixe da bateria
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MOTOSSERRA

MOTOSSERRA

GE-LC 36/35 Li SOLO

GE-LC 18 Li SOLO

Bateria

2x 18 V (não inclusas)

Bateria

18 V (não inclusa)

Comprimento do sabre

350 mm

Comprimento do sabre

250 mm

Comprimento de corte

330 mm

Comprimento de corte

230 mm

Velocidade de corte

15 m/s

Velocidade de corte

4,3 m/s

Capacidade do tanque de óleo

115 ml

Capacidade do tanque de óleo

200 ml

Peso

4,0 kg

Peso

2,9 kg

Artigo

45.017.80

Artigo

45.017.61

BATERIAS

BATERIAS

Funcional (a partir de)

4.0 Ah

Funcional (a partir de)

4.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

5.2 Ah

Melhor performance (a partir de)

5.2 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS

• Motor Brushless para melhor potência e funcionamento prolongado.
• Sistema Kickback Protection que desliga a serra ao perceber
qualquer travamento da corrente.
• Corrente e sabre com qualidade de fabricação da marca Oregon.
• Ajuste de tensão da corrente sem necessidade de chaves .
• Lubrificação automática da corrente.

INFORMAÇÕES
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• Sistema Kickback Protection que desliga a serra ao perceber
qualquer travamento da corrente.
• Corrente e sabre com qualidade de fabricação da marca Oregon.
• Ajuste de tensão da corrente sem necessidade de chaves.
• Lubrificação automática da corrente.

INFORMAÇÕES

Garras de apoio de metal

Soft Grip

Garras de apoio de metal

Soft Grip

Fácil acesso
ao tanque de óleo

Sabre com 35 cm
de comprimento

Fácil acesso
ao tanque de óleo

Sabre com 25 cm
de comprimento

POWER
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PODADOR DE GALHOS

APARADOR DE CERCA VIVA

GE-LC 18 Li T-SOLO

GE-CH 1846 Li SOLO

Bateria

18 V (não inclusa)

Bateria

18 V (não inclusa)

Sabre

200 mm

Cortes por minuto

2200 cpm

Comprimento de corte

170 mm

Comprimento de corte

46 cm

Comprimento da barra

183 cm - 277 cm

Comprimento da lâmina

52 cm

Velocidade de corte

3,76 m/s

Espaço entre dentes de corte

1,5 cm

Peso

3,96 kg

Peso

2,0 kg

Artigo

34.108.10

Artigo

34.106.42

BATERIAS

BATERIAS

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Funcional (a partir de)

2.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

4.0 Ah

Melhor performance (a partir de)

2.5 Ah

VANTAGENS

VANTAGENS

• 7 níveis de ajuste de posições de corte para realização do trabalho.
• 4 níveis de ajuste de empunhadura para melhor posicionamento
e mais conforto.
• Acessório giratório de 90 ° para cortes horizontais sem esforço.

INFORMAÇÕES

• Engrenagens de metal para maior vida útil da ferramenta.
• Lâminas de aço com corte diamantado, produzidas com tecnologia
de corte a laser.
• Proteção de alumínio acima das lâminas.

INFORMAÇÕES

Lubrificação automática da corrente

Sabre com 20 cm de comprimento

Área útil da lâmina
46cm de comprimento

Furação na ponta
para armazenamento

Tensionamento de corrente
sem ferramentas

Barra telescópica ajustável

Lâminas de alta qualidade
e durabildiade

Soft Grip
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SAIBA MAIS

INFORMAÇÕES REFERENCIAIS DE
APLICAÇÕES POR CARGA DE BATERIA

18 V
2.0 Ah

18 V
2.5 Ah

18 V
4.0 Ah

18 V
5.2 Ah

18 V
6.0 Ah

TE-CD 18 Li-i Brushless Solo

350 un

440 un

700 un

920 un

1060 un

TE-CD 18/50 Li-i Brushless Solo

320 un

400 un

640 un

830 un

960 un

TE-CD 18/48 Li-i Solo

310 un

380 un

620 un

780 un

910 un

TE-CD 18/2 Li-i 2B

310 un

380 un

620 un

780 un

910 un

TE-CD 18/40 Li+69

305 un

380 un

610 un

770 un

920 un

TE-CD 18/2 Li

240 un

300 un

480 un

625 un

720 un

TE-CD 18/35 Li

295 un

366 un

440 un

760 un

880 un

TE-CI 18 Li Brushless Solo

280 un

350 un

560 un

730 un

840 un

TE-CI 18/1 Li Solo

185 un

230 un

370 un

520 un

560 un

CHAVE DE IMPACTO

TE-CW 18 Li Brushless Solo

150 un

180 un

300 un

390 un

450 un

PARAFUSADEIRA DRYWALL

TE-DY 18 Li Solo

1110 un

1350 un

2200 un

2800 un

3300 un

FURADEIRA DE IMPACTO

TC-ID 18 Li

60 un

75 un

120 un

156 un

180 un

HEROCCO 36/28

79 perf

105 perf

169 perf

222 perf

276 perf

HEROCCO

335 un
87 perf

417 un
108 perf

670 un
174 perf

670 un
225 perf

1000 un
260 perf

TE-HD 18

154 un
37 perf

188 un
45 perf

300 un
80 perf

395 un
117 perf

450 un
138 perf

AXXIO Brushless

33 un

37 un

61 un

85 un

92 un

AXXIO 18/115 Q Brushless

29 un

37 un

63 un

92 un

121 un

TE-AG 18/115 Li Solo

20 un

25 un

40 un

60 un

70 un

TE-PL 18/82 Li

25 m

28 m

48 m

58 m

78 m

TE-JS 18 Li Solo

9.5 m

11 m

20 m

30 m

32 m

TC-JS 18 Li

9.5 m

11 m

20 m

30 m

32 m

TE-CS 18/190 Li Brushless

24 m

30 m

49 m

63 m

73 m

TE-CS 18/165 Li Solo

33 m

40 m

64 m

82 m

98 m

TE-CS 18 Li Solo

30 m

38 m

60 m

78 m

90 m

TE-AP 18/28 Li Brushless Solo

226 un

332 un

556 un

723 un

834 un

TE-AP 18 Li Solo

185 un

240 un

370 un

570 un

580 un

SERRA DE ESQUADRIA

TE-MS 18/210 Li Solo

103 un

120 un

190 un

250 un

304 un

FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL

VARRITO

30 min
720 un

38 min
900 un

60 min
1440 un

78 min
1880 un

90 min
2160 un

LIXADEIRA DE PAREDE

TE-DW 18/225 Li Solo

26 min

33 min

55 min

68 min

78 min

LIXADEIRA ORBITAL

TC-OS 18/187 Li Solo

34 min

42 min

67 min

87 min

100 min

LIXADEIRA MULTIUSO

TE-OS 18/1 Li Solo

27 min

34 min

55 min

70 min

80 min

LIXADEIRA ROTO - ORBITAL

TE-RS 18 Li Solo

20 min

25 min

40 min

52 min

60 min

PARAFUSADEIRA /
FURADEIRA DE IMPACTO

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA

PARAFUSADEIRA
DE IMPACTO

MARTELETE PERFURADOR
ROMPEDOR

ESMERILHADEIRA
ANGULAR

PLAINA

SERRA TICO TICO

SERRA CIRCULAR

SERRA SABRE
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-CHANGE

SAIBA MAIS

INFORMAÇÕES REFERENCIAIS DE
APLICAÇÕES POR CARGA DE BATERIA

18 V
2.0 Ah

18 V
2.5 Ah

18 V
4.0 Ah

18 V
5.2 Ah

18 V
6.0 Ah

LIXADEIRA POLITRIZ

CE-CP 18/180 Li E Solo

20 min

25 min

43 min

54 min

65 min

POLITRIZ AUTOMOTIVA

CE-CB 18/254 Li Solo

81 min

93 min

127 min

200 min

222 min

SOPRADOR TÉRMICO

TE-HA 18 Li Solo

9 min

11 min

17 min

22 min

26 min

SOPRADOR DE FOLHAS

TE-CB 18/180 Li Solo

39 min

48 min

68 min

100 min

124 min

SOPRADOR DE FOLHAS

GE-CL 18 Li Solo

14 min

16 min

26 min

40 min

42 min

REFLETOR

TC-CL 18/1800 Li Solo

118 min

140 min

243 min

300 min

350 min

LANTERNA

TE-CL 18 Li H Solo

10 h

12 h

22 h

32 h

33h

ASPIRADOR DE PÓ
E LÍQUIDOS

TC-VC 18/20 Li S-Solo

10 min

11 min

20 min

25 min

32 min

ASPIRADOR DE PÓ

TE-VC 18 Li Solo

16 min

18 min

31 min

40 min

46 min

COMPRESSOR HÍBRIDO

PRESSITO

30 min

37 min

60 min

85 min

90 min

GE-CM 36/37 Li

250 m2

290 m2

450 m2

650 m2

800 m2

GE-CM 33 Li Solo

200 m2

250 m2

400 m2

500 m2

600 m2

AGILLO Brushless

30 min
25 min

35 min
28 min

65 min
45 min

80 min
60 min

90 min
70 min

GE-CT 18 Li-Kit

55 min

65 min

125 min

160 min

180 min

GC-CT 18/24 Li P Solo

55 min

65 min

125 min

160 min

180 min

APARADOR DE CERCA VIVA

GE-CH 1846 Li Solo

80 min

100 min

160 min

210 min

240 min

PODADOR DE GALHOS

GE-LC 18 Li T Solo

40 un

48 un

75 un

100 un

120 un

GE-LC 36/35 Li Brushless Solo

160 un

200 un

320 un

420 un

480 un

GE-LC 18 Li Solo

70 un

85 un

130 un

180 un

200 un

CORTADOR DE GRAMA

ROÇADEIRA

APARADOR DE GRAMA

MOTOSSERRA

Performance de 100% a partir da bateria selecionada.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS
Parafusos de 6 x 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria.
Parafusar e desparafusar parafusos de roda (Encaixe Hexagonal, medida 22 mm) – quantidade máxima por carga de bateria.
Parafusos de drywall com diâmetro de 3,9 x 25 mm.
Corte de tubo de aço com Ø de 12 mm – quantidade máxima por carga de bateria.
Aglomerado de madeira de 19 mm – rendimento de corte máximo (em metros) por carga de bateria.
Madeira redonda com Ø de 35 mm – número máximo de cortes por carga de bateria.
Tempo máximo de funcionamento em vazio por carga de bateria.
Tábua de madeira quadrada de 60 x 60 mm – número máximo de cortes transversais por carga de bateria.
Área máxima de trabalho por carga de bateria.
Número máximo de cortes por carga de bateria em madeira redonda de Ø de 60 mm.
Tempo máximo de funcionamento em vazio por carga de bateria (com lâmina).
Tempo máximo de funcionamento em vazio por carga de bateria (com fio de nylon).
Aplainamento de madeira macia (profundidade: 1 mm, largura 50 mm) -máx. desempenho (em m) por carga de bateria.
Cortar tubos plásticos Ø 10 mm - máx. número de cortes por carga da bateria.
Ø 6 mm / 50 mm em alvenaria - máx. quantidade por carga de bateria.
Ø 6 mm / 50 mm em concreto - máx. quantidade por carga de bateria.
Máx. duração da luz por carga da bateria.
Todos os valores indicados são referenciais e foram determinados em condições de testes padronizados em laboratório sob condições ideais e servem de base para definir
a média de trabalho através de cada bateria. Lembrando que esses valores podem variar de acordo com o trabalho diário, materiais utilizados e força de aplicação.
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Parafusadeiras e Furadeiras

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA À BATERIA

TH-CD 12 Li BIVOLT

PARAFUSADEIRA PARA DRYWALL

TC-DY 500 E

Bateria

12 V / 1,5 Ah - Li-Ion

Potência

500 W

Torque

22 Nm

Encaixe

6,35 mm (sextavado de ¼”)

Opções de torque

19 + 1

Rotação

0 - 2200 rpm

Rotação

0 - 400 rpm

Medida do cabo

4m

Mandril

10 mm

Peso

1,65 kg

Acessórios

1 carregador e 1 bateria

Artigo

220V: 42.599.12 / 127V: 42.599.13

Peso

1,0 kg

Artigo

45.136.22

VANTAGENS

VANTAGENS
• Design ergonômico, leve, com carregador bivolt, ideal para
trabalhos de instalação e montagem.
• Mandril de aperto rápido com freio de motor, fácil manuseio e
trabalho perfeito de parafusamento.
• Velocidade eletrônica para trabalhos em diferentes materiais.

INFORMAÇÕES

• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção, para trabalhos
em diferentes materiais.
• Botão trava para trabalho contínuo e fácil ajuste de profundidade
do parafuso.
• Acionamento de giro do parafuso por pressão e parada de giro
automática.
• 4 metros de cabo que permite maior mobilidade.

INFORMAÇÕES

Freio de motor e 20 níveis de torque

Suporte magnético para parafusos

Caixa de engrenagem
de alumínio robusto

Ajuste de profundidade

Soft Grip

Mandril de aperto rápido

Pré-seleção de velocidade

Clip de cintura
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Furadeiras

NOVO

FURADEIRA DE IMPACTO

FURADEIRA DE IMPACTO

TH-ID 550/1

TH-ID 600 E

Potência

550 W

Potência

600 W

Rotação

0 - 3000 rpm

Rotação

0 - 3200 rpm

Impacto

0 - 48000 ipm

Impacto

0 - 48000 ipm

Mandril

13 mm (½”)

Mandril

13 mm (½”)

Capacidade de perfuração

Madeira 25 mm, Concreto 13 mm,
Metal 10 mm

Capacidade de perfuração

Madeira 25 mm / Concreto 16 mm /
Metal 13 mm

Peso

1,35 kg

Peso

1,4 kg

Artigo

220V: 42.589.23 / 127V: 42.589.22

Artigo

220V: 42.589.37 / 127V: 42.589.36

VANTAGENS

VANTAGENS
• Melhor opção para o profissional.
• Ferramenta leve e ergonômica.
• Trabalhos de perfuração sem e com impacto.

• Ferramenta leve e ergonômica.
• Trabalhos de perfuração sem e com impacto.
• Melhor opção para o profissional.

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES

2 funções: perfuração
sem e com impacto

Botão para reversão de giro

Tamanho Máximo do
mandril de 13 mm

Pré-seleção de velocidade

Tamanho máximo do mandril de 13 mm

Botão para função impacto

Botão para reversão de giro

2 funções: perfuração sem e
com impacto
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Furadeiras

FURADEIRA DE IMPACTO

FURADEIRA DE IMPACTO

TC-ID 650

TC-ID 710 E

Potência

650 W

Potência

710 W

Rotação

0 - 2800 rpm

Rotação

0 - 2700 rpm

Impacto

0 - 44800 ipm

Impacto

0 - 43200 ipm

Mandril

13 mm (½”)

Mandril

13 mm (½”)

Capacidade de perfuração
Acessórios

Madeira 25 mm / Concreto 13 mm /
Metal 10 mm
Punho auxiliar, limitador de
profundidade e chave de mandril

Capacidade de perfuração
Acessórios

Madeira 25 mm / Concreto 13 mm /
Metal 10 mm
Punho auxiliar, limitador de
profundidade e chave de mandril

Peso

1,8 kg

Peso

2,1 kg

Artigo

220V: 42.586.86 / 127V: 42.586.87

Artigo

220V: 42.597.28 / 127V: 42.597.29

VANTAGENS

VANTAGENS

• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção para trabalhos em
diferentes tipos de materiais.
• Possui duas funções de trabalho, com e sem impacto, para uso em
alvenaria e concreto.
• Função reversão para perfuração e trabalhos de parafusamentos e
clip de cinto para facilitar mobilidade em alturas.

INFORMAÇÕES

• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção para trabalhos em
diferentes tipos de materiais.
• Possui duas funções de trabalho, com e sem impacto, para uso em
alvenaria e concreto.
• Função reversão para perfuração e trabalhos de parafusamentos
• Botão trava para trabalho contínuo.

INFORMAÇÕES

Velocidade eletrônica variável
com pré-seleção

Carcaça com clip para cinto

Velocidade eletrônica variável
com pré-seleção

Botão trava, punho emborrachado
e design ergonômico

Limitador de profundidade de metal

Mandril de metal com chave

Limitador de profundidade de metal

Mandril de metal com chave
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Furadeiras

FURADEIRA DE IMPACTO

TC-ID 1000 E KIT
Potência

900 W

Rotação

0 - 3200 rpm

Impacto

0 - 48000 ipm

Mandril

13 mm (½”)

Capacidade de perfuração
Acessórios

Madeira 32 mm / Concreto 16 mm /
Metal 13 mm
Maleta, kit com 16 brocas, punho
auxiliar e limitador de profundidade

Peso

2,0 kg

Artigo

220V: 42.598.49 / 127V: 42.598.54

VANTAGENS
• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção de giro para
trabalhos em diferentes tipos de materiais.
• Acompanha maleta de ferramentas e Kit com 16 brocas para
concreto, metal e madeira.
• Excelente custo benefício do produto na categoria.

INFORMAÇÕES

Mandril de Aperto rápido

Velocidade eletrônica variável
com pré-seleção de giro

LIXADEIRA DE PAREDE E TETO

TC-DW 225

Limitador de profundidade de metal

Acompanha maleta e
kit com 16 brocas
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Marteletes

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

RT-RH 20

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

TC-RH 800 E

Potência

600 W

Potência

800 W

Força

1,8 J

Força

2,5 J

Rotação

0 - 1200 rpm

Rotação

0 - 1000 rpm

Impacto

0 - 5800 ipm

Impacto

0 - 5180 ipm

Perfuração em concreto

20 mm

Perfuração em concreto

26 mm

Mandril

SDS-Plus

Mandril

SDS-Plus

Medida do cabo

3m

Acessórios

Acessórios

Punho auxiliar, limitador
de profundidade e maleta

Punho auxiliar, limitador
de profundidade e maleta

Peso

3,3 kg

Peso

2,8 kg

Artigo

220V: 42.579.26 / 127V: 42.579.25

Artigo

220V: 42.584.26 / 127V: 42.584.27

VANTAGENS

VANTAGENS
• Multi fixação do punho adicional para melhor posição de trabalho.
• Compacta, leve e ergonômica para fácil manuseio.
• Sistema de pré-seleção de talhadeira e botão trava para trabalhos
de rompimento, melhor posicionamento do acessório e
agilidade de trabalho.

INFORMAÇÕES

• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção, para trabalhos
em diferentes materiais.
• Limitador de profundidade de metal que permite perfurações
precisas e contínuas.
• Embreagem de segurança contra sobrecarga e travamento
de broca, maior segurança ao usuário e maior vida útil
da ferramenta.

INFORMAÇÕES

4 funções: sem impacto, com impacto,
pré-seleção da talhadeira e rompimento

Acompanha maleta

Máxima perfuração em concreto

4 funções: sem impacto, com impacto,
pré-seleção da talhadeira e rompimento

Velocidade eletrônica
variável com pré-seleção de giro

Punho adicional

Mandril SDS-Plus

Comutador de funções
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Marteletes

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

TC-RH 900/1

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

RT-RH 32

Potência

900 W

Potência

1250 W

Força

3J

Rotação

0 - 850 rpm

Impacto

0 - 4100 ipm

Perfuração em concreto

26 mm

Mandril

SDS-Plus

Medida do cabo

2,10 m

Força
Rotação
Impacto
Perfuração em concreto
Mandril
Medida do cabo

Acessórios

Punho auxiliar, limitador de
profundidade e maleta

Peso

4,3 kg

Artigo

220V: 42.582.51 / 127V: 42.582.52

Peso

3,5 J
0 - 800 rpm
0 - 4300 ipm
32 mm
SDS-Plus
2m
Punho auxiliar, limitador de
profundidade, 3 brocas (8 mm,
10 mm e 12 mm), 1 ponteiro,
1 talhadeira e maleta
6,05 kg

Artigo

220V: 42.584.41 / 127V: 42.584.53

VANTAGENS

Acessórios

VANTAGENS

• Motor de alta performance, design moderno e fácil manuseio;
melhor opção na categoria.
• Carcaça de engrenagem de metal para maior vida útil
da ferramenta.
• Limitador de profundidade de metal, que permite perfurações
precisas e contínuas.
• Embreagem de segurança contra sobrecarga e travamento
de broca; maior segurança ao usuário e maior vida útil da ferramenta.

INFORMAÇÕES

• O mais completo e líder em sua categoria.
• Limitador de profundidade de metal, que permite perfurações
precisas e contínuas.
• Embreagem de segurança contra sobrecarga e travamento
de broca; maior segurança ao usuário.
• Carcaça de engrenagem de metal para maior vida útil da ferramenta.

INFORMAÇÕES

3 funções: sem impacto, com
impacto e rompimento

Acompanha maleta

Antivibração

Acompanha maleta

Limitador de profundidade

Design moderno e formato ergonômico

4 funções: sem impacto, com impacto,
pré-seleção da talhadeira e rompimento

Acompanha: brocas, ponteiro e talhadeira
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Marteletes

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

TE-RH 32 4F
ENCAIXE SDS-PLUS
Troca rápida de
acessórios com ótima
transferência de força

ANTIVIBRAÇÃO
Punho principal com sistema de
amortização das vibrações.
Maior remoção e menor esforço
nos mais diversos trabalhos

NOVO

INDICADOR
DE PRESSÃO
No punho principal:
quando em uso, se
visualiza maior ou
menor pressão
de contato
LIMITADOR DE
PROFUNDIDADE DE METAL
Permite perfurações precisas
e contínuas

VELOCIDADE
ELETRÔNICA
Rotação ideal para
diferentes aplicações
4 FUNÇÕES
Comutador de
4 funções: sem
impacto, com
impacto, pré-seleção
da talhadeira
e rompimento

MECANISMO
ELETROPNEUMÁTICO
Excelente resultado de
perfuração e cinzelamento,
praticamente sem esforço,
mesmo no concreto com
maior resistência

PUNHO ADICIONAL
Punho adicional
ergonômico com
Soft Grip; segurança
e conforto nos mais
diversos trabalhos

DISPLAY INDICATIVO
LED informativo de
energia e alerta para
troca das escovas
de carvão

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

TE-RH 32 4F
Potência

1250 W

Força

5J

Rotação

0 - 850 rpm

Impacto

0 - 4100 ipm

Perfuração em concreto

32 mm

Mandril

SDS-Plus

Acessórios

Punho adicional, limitador de
profundidade e maleta

Peso

5,5 kg

Artigo

220V: 42.579.47

VANTAGENS
• Carcaça de engrenagem de metal e peças de alta qualidade para maior
vida útil da ferramenta.
• Embreagem de segurança contra sobrecarga e travamento de broca;
maior segurança ao usuário e maior vida útil da ferramenta.
• Excelente força em joules para trabalhos de perfuração de até 32 mm.

INFORMAÇÕES

Display indicativo
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Antivibração

Punho adicional com sistema de
encaixe estriado

Martelos

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

TE-RH 38 E

ANTIVIBRAÇÃO
Punho principal com sistema
de amortização das vibrações.
Maior remoção e menor esforço
nos mais diversos trabalhos

ENCAIXE SDS-MAX
Troca rápida de
acessórios com
ótima transferência
de força

INDICADOR DE PRESSÃO
Indicativo no punho principal,
quando em uso, se visualiza
maior ou menor pressão
de contato

VELOCIDADE
ELETRÔNICA
Rotação ideal para
diferentes aplicações

MECANISMO
ELETROPNEUMÁTICO
Excelente resultado de
perfuração e cinzelamento,
praticamente sem esforço,
mesmo no concreto com
maior resistência

DISPLAY
INDICATIVO
LED informativo
de energia e alerta
para troca das
escovas de carvão

PUNHO ADICIONAL
Punho adicional
ergonômico com
Soft Grip, segurança
e conforto nos mais
diversos trabalhos

TECNOLOGIA E FORÇA NA CATEGORIA
MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

TE-RH 38 E
Potência

1050 W

Força

9J

Rotação

0 - 500 rpm

Impacto

0 - 4100 ipm

Perfuração em concreto

38 mm

Mandril

SDS-Max

Acessórios

Punho adicional, limitador
de profundidade e maleta

Peso

6,2 kg

Artigo

220V: 42.579.56 / 127V: 42.579.55

VANTAGENS
• Carcaça de engrenagem de metal e peças de alta qualidade para maior
vida útil da ferramenta.
• Embreagem de segurança contra sobrecarga e travamento de broca,
maior segurança ao usuário e maior vida útil da ferramenta.
• Sistema de perfuração com início suave e velocidade eletrônica variável,
para melhor centralização da broca e facilidade de trabalho.

INFORMAÇÕES

Display indicativo

Antivibração

Alta performance com força de 9J
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Martelos

MARTELO DEMOLIDOR

MARTELO DEMOLIDOR

TE-DH 12

TE-DH 1027

Potência

1050 W

Potência

1500 W

Força

12 J

Força

32 J

Impacto

0 - 4100 ipm

Impacto

0 - 1900 ipm

Mandril

SDS-Max

Mandril

SDS-Max

Medida do cabo

4m

Medida do cabo

4m

Acessórios

Maleta para transporte, punho
auxiliar, 1 ponteiro e 1 talhadeira

Acessórios

Maleta para transporte, punho
auxiliar e 1 ponteiro

Peso

7,2 kg

Peso

10,6 kg

Artigo

220V: 41.391.03 / 127V: 41.391.02

Artigo

220V: 41.390.93

VANTAGENS

VANTAGENS

• Alta taxa de remoção de material da categoria devido a sua
força de 12 Joules.
• Sistema antivibração no punho principal e punho auxiliar com
ajuste de posição.
• Excelente custo benefício se comparado aos seus concorrentes.
• Possui pré-seleção de posicionamento da talhadeira
• Acompanha maleta de transporte.

INFORMAÇÕES

• Alta taxa de remoção de material da categoria devido a sua força
de 32 Joules.
• Escovas de carvão com desligamento automático, que evita falhas
no equipamento e garante maior vida útil de seus componentes.
• Sistema antivibração no punho principal e punho auxiliar com
ajuste de 360°, que proporcionam maior conforto durante o uso.
• Excelente custo benefício se comparado aos seus concorrentes.
• Possui pré-seleção de posicionamento da talhadeira.

INFORMAÇÕES

Punho auxiliar ajustável

Sistema antivibração

Acompanha maleta
e ponteiro

Caixa da engrenagem de alumínio
e alta performance

Acompanha ponteiro, talhadeira
e maleta para transporte

Com 4 metros de cabo
para melhor mobilidade

Sistema antivibração

Punho auxiliar com ajuste de 360º
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Martelos

MARTELO DEMOLIDOR

TC-DH 1600/1
Potência

1600 W

Força

43 J

Impacto

0 - 1800 ipm

Mandril

Hexagonal 30 mm

Medida do cabo

3,10 m

Acessórios

Maleta para transporte, punho auxiliar,
1 ponteiro e 1 talhadeira

Peso

14,6 kg

Artigo

220V: 41.390.83 / 127V: 41.390.84

VANTAGENS
• Excelente taxa de remoção de material devido a sua
potência de 43 Joules.
• Acompanha maleta de transporte para maior praticidade e
armazenamento.
• Excelente custo inicial comparado com a concorrência e baixo
custo de manutenção.

INFORMAÇÕES

Acompanha maleta,
ponteiro e talhadeira

Punho auxiliar que
facilita a utilização

Encaixe hexagonal de 30 mm com
troca fácil do acessório

Alta performance e
maior taxa de remoção
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Martelos

MARTELO DEMOLIDOR

PUNHO PRINCIPAL
Com sistema
antivibração

TE-DH 50 PRO

CABO DE 4 METROS
Para maior mobilidade

ALTA PERFORMANCE
Devido sua força de
impacto com 50 joules

CARCAÇA DE METAL
Para maior durabilidade
da ferramenta

SOFT START
Início de operação
com partida suave

PUNHO ADICIONAL
Com movimentação
horizontal de 360° e
vertical com 180°

DESIGN
ERGONÔMICO
Projetado para trabalhos
contínuos sem fadiga
ao usuário
ENCAIXE HEXAGONAL
De 30 mm com redução
Maleta de transporte com rodas

MARTELO DEMOLIDOR

TE-DH 50 PRO
Potência

1700 W

Força

50 J

Impacto

0 - 1800 ipm

Mandril

Hexagonal 30 mm

Medida do cabo

4m

Acessórios

Maleta para transporte, punho auxiliar,
1 ponteiro e 1 talhadeira

Peso

18 kg

Artigo

220V: 41.391.28 / 127V: 41.391.26

VANTAGENS
• Excelente taxa de remoção de material devido a sua potência de 50 J.
Único na categoria!
• Acompanha maleta de transporte, ponteiro e talhadeira, fácil locomoção
e trabalho imediato.
• Escovas de carvão com desligamento automático, que evita falhas no
equipamento e garante maior vida útil de seus componentes.
• Partida suave e sistema antivibração, para fácil e maior tempo de
operação da ferramenta.

INFORMAÇÕES

Punho auxiliar 360 °
horizontal e 180° vertical
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Acompanha maleta de transporte
com rodas, ponteiro e talhadeira

Sistema antivibração

Esmerilhadeiras

NOVO

ESMERILHADEIRA ANGULAR

TC-AG 115/850
Potência

850 W

Rotação

12000 rpm

Diâmetro do disco

115 mm (4 1/2”)

Acessórios

Punho auxiliar e chave de pino
(disco não incluso)

Peso

2,0 kg

Artigo

220V: 44.306.93 / 127V: 44.306.94

VANTAGENS
• Design ergonômico para melhor manuseio do produto e
acionamento do gatilho.
• Caixa de engrenagens de metal com tamanho reduzido
para áreas de difícil acesso.
• Disco de 115 mm (4 1/2”).

INFORMAÇÕES

Carcaça de metal rebaixada que facilita
o acesso a diversas áreas

Botão trava que facilita a troca do disco

MARTELO DEMOLIDOR

TE-DH 50 PRO

Punho auxiliar para 2 posições

Compacta e com design moderno
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Esmerilhadeiras

NOVO

ESMERILHADEIRA ANGULAR

TC-AG 115/1

NOVO

ESMERILHADEIRA ANGULAR

TC-AG 125/1

Potência

750 W

Potência

850 W

Rotação

12000 rpm

Rotação

12000 rpm

Diâmetro do disco

115 mm (4 1/2”)

Diâmetro do disco

125 mm (5”)

Acessórios

Punho auxiliar e chave de pino
(disco não incluso)

Acessórios

Punho auxiliar e chave de pino
(disco não incluso)

Peso

1,7 kg

Peso

1,7 kg

Artigo

220V: 44.309.63 / 127V: 44.309.62

Artigo

220V: 44.309.74 / 127V: 44.309.73

VANTAGENS

VANTAGENS

• Design ergonômico e slimline, com corpo reduzido e menor peso
para melhor manuseio do produto.
• Gatilho de acionamento na lateral.
• Caixa de engrenagens de alumínio com tamanho reduzido
para áreas de difícil acesso.
• Disco de 115 mm (4 1/2”).

INFORMAÇÕES

• Design ergonômico e slimline, com corpo reduzido e menor peso
para melhor manuseio do produto.
• Gatilho de acionamento na lateral.
• Caixa de engrenagens de alumínio com tamanho reduzido
para áreas de difícil acesso.
• Disco de 125 mm (5”).

INFORMAÇÕES

Carcaça de metal rebaixada que facilita
o acesso a diversas áreas

Botão trava que facilita a troca do disco

Carcaça de metal rebaixada que facilita
o acesso a diversas áreas

Botão trava que facilita a troca do disco

Punho auxiliar para 2 posições

Chave de pino acoplada ao punho

Punho auxiliar para 2 posições

Chave de pino acoplada ao punho
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Esmerilhadeiras

ESMERILHADEIRA ANGULAR

AXXIO Brushless

18/115 Q Solo
POWER

-CHANGE
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Esmerilhadeiras

ESMERILHADEIRA ANGULAR

TE-AG 125 CE

ESMERILHADEIRA ANGULAR

RT-AG 230/180

Potência

1100 W

Potência

2300 W

Rotação

3800 - 12000 rpm

Rotação

8000 rpm

Diâmetro do disco

125 mm (5”)

Diâmetro do disco

180 mm (7”)

Acessórios

Punho auxiliar e chave de pino
(disco não incluso)

Acessórios

Peso

2,5 kg

Peso

Punho auxiliar e chave de pino
(disco não incluso)
5,9 kg

Artigo

220V: 44.308.62 / 127V: 44.308.63

Artigo

220V: 44.305.72 / 127V: 44.305.77

VANTAGENS

VANTAGENS

• Constante eletrônica (CE): assegura número de rotações estáveis,
inclusive com carga.
• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção, para trabalhos em
diferentes materiais.
• LED indicador de corrente elétrica no punho, para segurança
do usuário.

INFORMAÇÕES

• Sistema de acionamento com partida suave, para melhor manuseio
e direcionamento preciso do corte sem danificar a peça.
• Interruptor sem travamento (homem morto) para maior
segurança do usuário.
• Três posições do punho auxiliar para trabalhos perfeitos,
tanto para ajustes de desbate, como excelente posicionamento
da ferramenta para cortes.

INFORMAÇÕES

Pré-seleção de velocidade

Botão trava para fácil troca de disco

Ajuste da capa de proteção sem
uso de ferramenta

Punho auxiliar com
3 posições de uso

Chave de pino acoplada ao punho

Punho auxiliar para 3 posições de uso e clip
para prender o cabo de energia

Punho de acionamento
com protetor de cabo

Botão trava para
a troca do disco
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Motoesmeril

ESMERILHADEIRA ANGULAR

TE-AG 125 CE
MOTOESMERIL

TC-BG 150 BIVOLT
Potência

150 W

Velocidade

3450 rpm

Diâmetro de disco

150 x 12,7 x 16 mm

Medida do cabo

2m

Acessórios

Rebolo 6” (150 mm)

Peso

5,7 kg

Artigo

44.125.72

VANTAGENS
• Motor de 150W para trabalhos de desbaste em geral.
• Acompanha rebolos de 150 mm ( 6” ), maior da categoria.
• Design compacto de fácil posicionamento na bancada e pés
emborrachados para menor vibração durante o uso.

INFORMAÇÕES

Baixa vibração

Protetor de faíscas

Resistente, compacto e construído em metal

Acompanha rebolos
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Serras

SERRA DE CORTE RÁPIDO

TC-MC 355

ALÇA DE TRANSPORTE
Para maior mobilidade

SISTEMA DE ACIONAMENTO
Motor de 2300 W e 4000 rpm
com sistema de acionamento de
partida suave, para não danificar
a peça e proteção ao usuário

PARA CORTE EM METAL
Uso exclusivo com disco
abrasivo, respeitando as
dimensões da ferramenta

REGULAGEM DE
PROFUNDIDADE DE CORTE

BRAÇO SECUNDÁRIO
com molas resistentes

ÂNGULO DE CORTE DE ATÉ 45º

PROTEÇÃO
CONTRA FAÍSCAS

BASE METÁLICA
SISTEMA DE APERTO RÁPIDO
com tamanho máximo
de 230 mm

SERRA DE CORTE RÁPIDO

TC-MC 355
Potência

2300 W

Rotação

4000 rpm

Capacidade de corte

100 x 100 mm perfil retangular
Ø 100 mm perfil circular

Diâmetro do disco

Ø 355 x Ø 25.4 x 3.2 mm

Máximo de faixa de aperto

230 mm

Ângulo de corte

-15º até + 45º

Peso

16,4 kg

Artigo

220V: 45.031.37 / 127V: 45.031.34

PÉS EMBORRACHADOS
Para menor vibração

VANTAGENS
• Sistema de trava do disco para troca fácil do mesmo. Base metálica e pés
emborrachados para menor vibração durante o uso.
• Acompanha chave sextavada para aperto ou troca do disco e fácil
posicionamento do grampo em 45°.
• Troca fácil das escovas de carvão, para maior agilidade e produtividade.
• O uso correto proporciona maior vida útil da ferramenta e segurança
para o usuário.

INFORMAÇÕES

Fácil transporte
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Trava do eixo do disco para troca
fácil do acessório

Sistema de aperto rápido,
fácil manuseio

Serras

SERRA CIRCULAR

SERRA CIRCULAR

TC-CS 1400/1

RT-CS 190/1

Potência

1400 W

Potência

1500 W

Rotação

0 - 5200 rpm

Rotação

5800 rpm

Profundidade máxima
de corte

90º - 66 mm / 45º - 45 mm

Profundidade máxima
de corte

90º - 66 mm / 45º - 48 mm

Disco de serra

190 x 20 x 2,5 mm (7 ½”)

Disco de serra

190 x 20 x 2,8 mm (7 1/2”)

Acessórios

Disco de serra, chave e guia paralela

Medida do cabo

3,10 m

Peso

4,3 kg

Acessórios

Disco de serra, chave e guia paralela

Artigo

220V: 43.309.18 / 127V: 43.310.20

Peso

5,2 kg

Artigo

220V: 43.309.72 / 127V: 43.309.71

VANTAGENS

VANTAGENS

• Sistema de acionamento com partida suave, para melhor manuseio
e direcionamento preciso do corte, sem danificar a peça.
• Ajuste de profundidade de corte e ajuste de ângulo rápido, sem
utilização de ferramentas.
• Base de metal galvanizada, para melhor deslizamento da ferramenta
no material a ser cortado.

INFORMAÇÕES

• Base de alumínio com proteção plástica para evitar riscos em
materiais mais delicados.
• Ajuste de profundidade de corte e de ângulo rápido, sem
utilização de ferramentas.
• Acompanha adaptador para aspiração de pó, LED luminoso e guia
de corte plástica para melhor visualização da linha de corte.

INFORMAÇÕES

Botão trava para troca
do disco de serra

Guia paralela e corte
em ângulo

Soft Grip

Ajuste de ângulo e profundidade de
corte com fixação rápida

Acompanha disco de corte

Saída para aspiração de pó

Botão trava para troca
do disco de serra

Guia para cortes precisos
com luz de LED
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Serras

SERRA TICO-TICO

SERRA TICO-TICO

TC-JS 60 E

TC-JS 80/1

Potência

400 W

Potência

550 W

Golpes por minuto

500 - 3000 gpm

Golpes por minuto

1000 - 3000 gpm

Profundidade máxima
de corte

Madeira 55 mm / Plástico 10 mm /
Metal 6 mm

Profundidade máxima
de corte

Madeira 80 mm / Plástico 20 mm /
Metal 10 mm

Ângulo de corte

- 45º a 45º

Ângulo de corte

45°

Medida do cabo

2m

Avanço pendular

4 posições

Acessórios

1 lâmina de serra e adaptador
para aspiração de pó

Acessórios

Adaptador para aspiração de pó
e chave hexagonal

Peso

1,14 kg

Peso

1,8 kg

Artigo

220V: 43.211.37 / 127V: 43.211.36

Artigo

220V: 43.211.53 / 127V: 43.211.54

VANTAGENS

VANTAGENS

• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção, para trabalhos em
diferentes materiais.
• Botão trava para segurança, menor peso e sistema Soft Grip, que
proporcionam segurança e fácil manuseio.
• Acompanha adaptador para aspiração de pó e lâmina de serra.

INFORMAÇÕES
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• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção para trabalhos em
diferentes tipos de materiais.
• Botão trava para segurança, ergonômica e sistema Soft Grip que
proporcionam segurança e fácil manuseio.
• Placa base ajustável para cortes de 45° e adaptador para aspiração
de pó, trabalho perfeito e limpo.

INFORMAÇÕES

Base para corte em 45º

Adaptador para aspiração de pó

Troca fácil das lâminas de serra

Avanço pendular em 4 posições

Soft Grip

Velocidade eletrônica variável

Velocidade eletrônica com pré-seleção de giro

Adaptador para aspiração de pó

Serras

SERRA TICO-TICO

SERRA SABRE

RT-JS 85

TE-AP 750 E

Potência

750 W

Potência

750 W

Golpes por minuto

800 - 3000 gpm

Golpes por minuto

0 - 2800 gpm

Profundidade máxima
de corte

Madeira 85 mm / Plástico 12 mm /
Metal 8 mm

Comprimento do golpe

20 mm

Ângulo de corte

- 45º a 45º

Prof. corte em madeira e aço

150 mm e 10 mm

Avanço pendular

4 posições

Acessórios

1 lâmina para madeira

Medida do cabo

3m

Peso

2,50 kg
220V: 43.261.68 / 127V: 43.261.69

Acessórios

3 lâminas de serra (1 para metal
e 2 para madeira), guia paralela e
adaptador para aspiração de pó

Artigo

Peso

2,5 kg

Artigo

220V: 43.210.85 / 127V: 43.210.86

VANTAGENS

VANTAGENS
• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção, para trabalhos em
diferentes materiais.
• Botão trava para acionamento do gatilho e proteção plástica frontal
da lâmina, para evitar acidentes ao usuário.
• Placa base de metal com proteção plástica para evitar riscos em
materiais mais delicados.

INFORMAÇÕES

• Base ajustável para uso otimizado da lâmina, suavizando impactos
e manuseio.
• Design Slim com sistema Soft Grip e botão trava que
proporcionam segurança e fácil manuseio.
• Controle de velocidade no gatilho para diferentes tipos de trabalho.
• Acompanha lâmina para madeira.

INFORMAÇÕES

Avanço pendular em 4 posições e ajuste
angular sem a necessidade de chave

LED para iluminação

Base ajustável

Troca fácil da lâmina de serra sabre

Compartimento removível de
lâminas no produto

Engate rápido da serra e adaptador
para aspiração de pó

Gatilho com controle de velocidade variável

Design Slim e Soft Grip
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Tupia

TUPIA

TC-RO 1155 E
TRAVA DE SEGURANÇA
Trava para trabalhos de mergulho
ou imersão e guia paralelo para
trabalhos contínuos
VELOCIDADE ELETRÔNICA
Variável com pré-seleção

INTERRUPTOR
Acionamento e trava de
segurança localizados
no punho

AJUSTE FINO DE
PROFUNDIDADE
GUIA PARALELA
Para trabalhos precisos

PROFUNDIDADE DE
REBAIXO ESCALONADA

PROTEÇÃO PLÁSTICA
CONTRA CAVACOS

VANTAGENS

TUPIA

TC-RO 1155 E
Potência

1100 W

Rotação

11000 - 30000 rpm

Fresa

6,35 mm (1/4”) e 8 mm

Profundidade de imersão

55 mm

Acessórios

Guia paralela, chave de aperto, pinças
de 6 e 8 mm, guarda de proteção
plástica e adaptador para aspiração
de pó

Peso

3 kg

Artigo

220V: 43.504.73 / 127V: 43.504.72

• Ajuste fino de profundidade do fresamento para trabalhos de precisão.
• Acompanha pinças para fresas de 6,35 mm (1/4“) e 8 mm.
• Gatilho de acionamento e controle de velocidade no punho, para melhor
manuseio nos mais diversos trabalhos.

INFORMAÇÕES

Ajuste fino de profundidade
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Adaptado para aspiração de pó

Velocidade eletrônica variável

Lixadeiras

LIXADEIRA ORBITAL

TC-OS 1520
Potência

150 W

Oscilações

23000 opm

Tamanho da lixa

230 x 93 mm (autoaderente)

Circuito de oscilação

2 mm

Acessórios

3 lixas grão 120 e adaptador para
aspiração de pó

Medida do cabo

2,10 m

Peso

1,5 kg

Artigo

220V: 44.605.46 / 127V: 44.605.48

VANTAGENS
• Acompanha adaptador para encaixe de aspirador de pó, melhor
visualização do trabalho.
• Facilidade de fixação de acessórios devido ao sistema autoaderente
e grampos de fixação.
• Baixo peso e excelente remoção de material, melhor custo
benefício da categoria.

INFORMAÇÕES

Sistema de fixação da lixa
autoaderente e grampos de fixação

Adaptador para aspiração de pó

PLAINA

TE-PL 900
Soft Grip

Design ergonômico e leve
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Lixadeiras

LIXADEIRA ROTO-ORBITAL

LIXADEIRA ORBITAL

TE-RS 40 E

RT-OS 30
Potência

300 W

Potência

400 W

Oscilações

14000 - 22000 opm

Rotação

6000 - 12000 rpm

Circuito de oscilações

2 mm

Oscilações

12000 - 24000 opm

Tamanho da lixa

230 x 115 mm (velcro)

Circulação de oscilação

2.5 mm

Área de lixamento

227 x 115 mm

Tamanho da lixa

Ø 125 mm

Acessórios

1 lixa, coletor de pó e adaptador para
aspiração de pó

Acessórios

Maleta e coletor de pó

Medida do cabo

3m

Medida do cabo

3m

Peso

2,4 kg

Peso

2,1 kg

Artigo

220V: 44.605.56 / 127V: 44.605.57

Artigo

220V: 44.620.04 / 127V: 44.620.03

VANTAGENS

VANTAGENS
• Maior potência: 300 W.
• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção, para trabalhos em
diferentes materiais.
• Botão trava para melhor ergonomia em trabalhos de
grandes superfícies.
• Placa base de metal com revestimento emborrachado, para maior
durabilidade da ferramenta e para não danificar a superfície do
material a ser lixado.

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES

Punho auxiliar para
ergonomia de trabalho

Sistema de fixação da lixa
em presilhas e velcro

Prendedor de cabo e coletor de pó

Velocidade eletrônica com
pré-seleção de giro
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• Produto mais completo da categoria.
• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção, para trabalhos
em diferentes materiais.
• Sistema autoaderente com ganchos Extreme Fix para melhor
aderência da lixa que proporciona maior taxa de remoção
de material.
• Os movimentos de dupla ação (rotação e oscilação), proporcionam
maior remoção de material com acabamento fino.

Velocidade eletrônica com
pré-seleção de giro

Coletor de pó com botão
para troca fácil

Maior vida útil

Punho auxiliar ajustável

Lixadeiras

LIXADEIRA DE PAREDE E TETO

TC-DW 225
CABO EM T
Para maior ergonomia
em lixamento de teto

APOIO COM PÉS
PARA PROTEÇÃO
DA MANGUEIRA

VELOCIDADE ELETRÔNICA
VARIÁVEL
Com pré-seleção de giro

CABO TELESCÓPIO
Para melhor alcance de trabalho

MANGUEIRA PARA
ASPIRAÇÃO DE PÓ

CABEÇOTE
Inclinável para
diferentes ângulos
de trabalho

PINO GUIA
Dobrável para melhor
armazenamento e
transporte da ferramenta

EXCELENTE ERGONOMIA
Motor e distribuição do
peso do produto na haste

DISCO COM Ø DE 225 MM
Com sistema autoaderente
Extreme Fix

LIXADEIRA DE PAREDE E TETO

TC-DW 225
Potência

600 W

Rotação

600 - 1500 rpm

Diâmetro do disco

225 mm

Comprimento

1100 mm - 1650 mm

Cabo

4m

Acessórios

2 lixas P60, 2 lixas P80, 2 lixas P120 e
mangueira para aspiração de pó

Peso

3,2 kg

Artigo

220V: 42.599.36 / 127V: 42.599.37

VANTAGENS
• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção, para lixamento de paredes
e tetos de Drywall ou alvenaria antes da aplicação de tinta.
• Cabeçote da ferramenta com sistema de inclinação para trabalhos em
diferentes posições de lixamento.
• Acompanha 6 lixas com fixação por sistema autoaderente e mangueira
para aspiração de pó.
• Recomendado sempre utilizar com aspirador de pó, para maior vida útil
da ferramenta.

INFORMAÇÕES

Comprimento máximo
de 1,65 m

Dobrável para
melhor armazenamento

Cabeçote inclinável para
melhor ângulo de trabalho
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Lixadeiras

LIXADEIRA DE CINTA

LIXADEIRA DE CINTA

RT-BS 75

TC-BS 8038
Potência

800 W

Potência

850 W

Velocidade

380 m/min

Velocidade

300 - 400 m/min

Tamanho da lixa

533 x 76 mm

Tamanho da lixa

533 x 75 mm

Área de lixamento

142 x 76 mm

Área de lixamento

140 x 75 mm

Acessórios

Cinta de lixa e coletor de pó

Medida do cabo

3m

Peso

3,4 kg

Artigo

220V: 44.662.59 / 127V: 44.662.58

Acessórios

Cinta de lixa, coletor de pó e
punho auxiliar

Peso

3,1 kg

Artigo

220V: 44.662.33 / 127V: 44.662.34

VANTAGENS

VANTAGENS
• Botão de ajuste para preciso posicionamento da lixa de cinta e
facilidade de troca do acessório.
• Proteção de cerâmica em caso de posição incorreta da cinta de lixa,
para não danificar ferramenta e acessório.
• Excelente custo benefício da ferramenta, alto poder de remoção
de material.

INFORMAÇÕES
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• Mais completo e com melhor custo da categoria.
• Botão de ajuste para preciso posicionamento da lixa de cinta,
rapidez e facilidade de troca.
• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção, para trabalhos em
diferentes materiais.
• Excelente custo benefício da ferramenta, alto poder de remoção de
material pelo melhor preço.

INFORMAÇÕES

Troca fácil e rápida da lixa

Punho auxiliar

Punho auxiliar ajustável

Troca de lixa fácil e rápida

Ajuste fácil da lixa

Acompanha saco coletor de pó

Capa frontal dobrável para lixamento

Velocidade eletrônica variável

Plainas

NOVO

PLAINA

PLAINA

TC-PL 750

TE-PL 900

Potência

750 W

Rotação

16500 rpm

Rebaixo

10 mm

Profundidade de corte

0 - 2 mm

Largura de corte

82 mm

Acessórios

Chaves, guia paralela e
limitador de rebaixo
2,3 kg

Peso

220V: 43.453.11 / 127V: 43.453.12

Artigo

Potência

900 W

Rotação

15000 rpm

Rebaixo

máx. 18 mm

Profundidade de corte

0 - 3 mm

Largura de corte

82 mm

Acessórios

Guia paralela, limitador de rebaixo e chave

Peso

3,6 kg

Artigo

220V: 43.553.22 / 127V: 43.453.21

VANTAGENS

VANTAGENS
• Lâminas de corte reversíveis para maior produtividade de trabalho.
• Ergonômica e mais leve, com sistema Soft Grip, que permite ao
operador maior facilidade de uso e resultados.
• Excelente custo-benefício da ferramenta, excelente performance
e poder de rebaixo; ideal para iniciantes em trabalhos com madeira.

INFORMAÇÕES

• Lâminas de corte reversíveis, para maior produtividade de trabalho.
• Placa base de alumínio sólido com 3 ranhuras em V; maior
flexibilidade e facilidade para trabalhos de chanfro.
• Saída bilateral de cavacos para melhor manuseio da ferramenta.
• Compartimento de acessórios na própria ferramenta.
• Alta performance e alto poder de rebaixo; excelente opção dentro
da categoria.

INFORMAÇÕES

Protetor automático de lâmina e superfície

Soft Grip

Compartimento para guardar acessórios

Saída bilaterial de cavacos

Placa base de alumínio

Limitador de rebaixo

Protetor automático de lâmina e superfície

Guia paralela e limitador de rebaixo
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Politrizes

POLITRIZ E LIXADEIRA

POLITRIZ E LIXADEIRA

CC-PO 1100/2 E

CC-PO 1100/1 E

Potência

1100 W

Potência

1100 W

Rotação

1000 - 3500 rpm

Rotação

1000 - 3500 rpm

Diâmetro do disco

180 mm (7’’)

Diâmetro do disco

180 mm (7”)

Peso

2,28 kg

Peso

2,5 kg

Acessórios

Disco rígido, boina de pele, boina
sintética, chave, punho auxiliar e 3 lixas

Acessórios

Artigo

220V: 20.932.67 / 127V: 20.932.66

Maleta, disco de borracha, boina de pele,
boina sintética, chave, punho auxiliar e
6 lixas

Artigo

220V: 20.932.71 / 127V: 20.932.70

VANTAGENS

VANTAGENS

• Display digital de velocidade com ajuste fino e preciso; ideal para
diferentes tipos de materiais.
• Sistema de desligamento automático após o uso. A velocidade
sempre retorna a zero, para não danificar os materiais.
• A Einhell é a única empresa do mercado com modelos de politriz
e lixadeira com display LCD e visor digital de rotação.
• Design Slimline, com maior ergonomia de trabalho, o que facilita
o uso mais prolongado.

INFORMAÇÕES

• Acompanha maleta plástica, que facilita o transporte e o
armazenamento da ferramenta.
• Display digital de velocidade com ajuste fino e preciso; ideal para
diferentes tipos de materiais.
• Sistema de desligamento automático após o uso. A velocidade
sempre retorna a zero, para não danificar os materiais.
• A Einhell é a única empresa do mercado com modelos de politriz e
lixadeira com display LCD e visor digital de rotação.
• Design Slimline, com maior ergonomia de trabalho, o que facilita
o uso mais prolongado.

INFORMAÇÕES

Disco rígido de plástico
com fixação autoaderente

Design ergonômico e
sistema Soft Grip

Controle eletrônico de velocidade
com display digital de rotação

Disco de borracha
com fixação autoaderente

Controle eletrônico de velocidade
com display digital de rotação

Botão trava para
troca fácil do disco

Acompanha maleta plástica

Design ergonômico e sistema Soft Grip
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Soprador

SOPRADOR TÉRMICO

TH-HA 2000/1
Potência

220V: 2000 W / 127V: 1500 W

Faixa de temperatura 1

350 °C

Faixa de temperatura 2

550 °C

Ajuste de ar 1

300 L/min

Ajuste de ar 2

500 L/min

Acessórios

1 bico redutor, 1 bico defletor, 1 bico
refletor, 1 bico superficial e 1 raspador
de tinta

Peso

700 g

Artigo

220V: 45.201.98 / 127V: 45.201.99

VANTAGENS
• Sistema de proteção interna contra superaquecimento da
ferramenta, proporcionando maior tempo de uso.
• Acompanha maleta plástica com 5 acessórios para os mais
diversos tipos de trabalho.
• Ergonômico, com baixo peso, punho com proteção frontal e Soft
Grip, excelente para trabalhos de oficina que requerem mobilidade.
• Regulagem de temperatura no gatilho.

INFORMAÇÕES

Proteção interna contra superaquecimento

Base estável para trabalhos estacionários

POLITRIZ E LIXADEIRA

CC-PO 1100/1 E

Acompanha 4 bicos e 1 raspador

Acompanha maleta plástica

83

Linha a laser

MEDIDOR DE DISTÂNCIA

TC-LD 50

SOFT GRIP
Revestimento para
conforto em uso

REFERÊNCIA DE MEDIÇÃO
Medições da borda dianteira,
borda traseira e haste

FUNÇÃO MIN/MAX
Para medições contínuas

DISTÂNCIAS, ÁREAS E VOLUMES
Fácil e rápida medição, com
adição ou subtração de resultados

FUNÇÃO DE SEGURANÇA
Laser ativado com duplo clique

FUNÇÃO TRENA
Para medições precisas

FUNÇÃO PITÁGORAS E
PITÁGORAS DUPLO
Para medições indiretas de altura e
comprimento, ideal para locais sem
ponto de referência ou acesso

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO
Para cálculos rápidos
das medições

FUNÇÃO PRÉ-DEFINIDA
Para medições uniformes

MEMÓRIA AUTOMÁTICA
20 últimas medições salvas
automaticamente

Medição de área

FUNÇÃO ADJACENTE
Para medições de larguras
diferentes com o mesmo
pé direito

Medição linear

MEDIDOR DE DISTÂNCIA

TC-LD 50
Área de trabalho

0,05 m - 50 m

Classe laser

II

Diodo laser

635 nm

Precisão

+/- 2 mm/m

Desativação automática

3 min

Acessórios

Estojo de proteção

Alimentação elétrica

2x pilhas 1,5V AAA (não inclusas)

Peso

0,1 kg

Artigo

22.700.80

Medição com haste para cantos

VANTAGENS
• 10 diferentes tipos de medições para as mais variadas situações,
que proporcionam agilidade e precisão nos resultados obtidos.
• Corpo emborrachado para melhor manuseio e proteção do
equipamento. Acompanha estojo de proteção com clip autoaderente para cinto.
• Alerta sonoro para medições predefinidas, informando ao usuário
o ponto exato da medida.

Função pitágoras
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Medição de volume

Acompanha estojo de proteção

Memória automática

Linha a laser

NÍVEL 360º

TE-LL 360
MEDIDOR DE DISTÂNCIA

TC-LD 25
Área de trabalho

0,05 m - 25 m

Classe laser

II

Diodo laser

635 nm

Precisão

+/- 3 mm/m

Desativação automática

3 min

Acessórios

Estojo de proteção

Alimentação elétrica

2x pilhas 1,5V AAA (não inclusas)

Peso

0,07 kg

Artigo

22.700.75

VANTAGENS
• Leve, compacto, ergonômico e com corpo emborrachado, excelente
para trabalhos de medições rápidas em ambientes internos
até 25 metros.
• Função de segurança do laser com duplo clique e desativação
automática após 3 minutos de inatividade, proteção ao usuário e
economia de energia.
• 5 diferentes tipos de medições através das bordas frontal e traseira.
Acompanha estojo de proteção com clip autoaderente para cinto.

INFORMAÇÕES

Medição de volume

Medições de borda, frontal ou posterior

Medição de áreas

Medição linear
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Linha a laser

NÍVEL 360º

TE-LL 360
SUPORTE DE PAREDE
COM AJUSTE DE ALTURA
Para maior flexibilidade
de trabalhos

LINHA LASER DIAGONAL
Trabalhos de inclinação como escadas e
corrimãos, pode-se travar o pêndulo para
melhor visualização da linha (sem piscar)

ROSCA DE ¼’’
Para uso com tripé convencional

LINHA HORIZONTAL 360°
Alinhamento de 360° para trabalhos
de instalações ou marcações exatas
em todo ambiente sem movimento
do equipamento

AUTO NIVELAMENTO
Nivelamento automático de até
4° com aviso de LED piscando
quando inclinação for superior

LINHA CRUZADAS
Para uso universal, escolha entre
linhas cruzadas, horizontais e verticais,
com apenas um toque

SOFT GRIP
Proteção emborrachada
para conforto em uso

TRAVAMENTO DO PÊNDULO
Para armazenamento e transporte
do equipamento, proporciona
maior vida útil para a ferramenta

LINHA LASER HORIZONTAL
E/OU VERTICAL

Nivelamento 360º

TE-LL 360

Classe laser
(horizontal e vertical)
Diodo laser
(horizontal e vertical)

20 m
II
650 / 635 nm

Precisão

0,3 mm/m

Auto Nivelamento

4°

Tempo de nivelamento
automático

5s

Acessórios

Estojo de proteção e suporte

Alimentação elétrica

4x pilhas 1,5V AA (não inclusas)

Peso

0,27 kg

Artigo

22.701.10
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Instalação fácil de corrimão

VANTAGENS

NÍVEL 360º

Área de trabalho

Trabalhos de esquadro

• Nivelamento horizontal de 360° através de prisma laser, melhor
custo benefício da categoria. Excelente para nivelamento de tetos e
rebaixos de Drywall.
• Acompanha suporte, com encaixe magnético e regulagem de
altura. Rosca de ¼‘‘ integrado para uso em tripés convencionais.
• Travamento da linha laser em qualquer ângulo, para trabalhos
de marcações, corrimãos e escadas. Armazenamento com pêndulo
travado para proteção do equipamento.

FUNCIONALIDADES

Linhas Cruzadas

Linha Horizontal

Linha Vertical

Diagonal Cruzada

Diagonal Simples

Linha a laser

NÍVEL LINHAS CRUZADAS

NÍVEL

TC-LL 2

Área de trabalho
Classe laser
(horizontal e vertical)
Diodo laser
Precisão
Auto nivelamento
Tempo de nivelamento
automático
Acessórios
Alimentação elétrica
Peso
Artigo

TC-LL 1

8m

Faixa de trabalho - linha

5m

II

Faixa de trabalho - ponto

20 m

Classe laser

II

Diodo laser

650 nm

Precisão

0,5 mm/m

Acessórios

Suporte de parede

Alimentação elétrica

2x pilhas 1,5V AAA (não inclusas)

Peso

0,12 kg

Artigo

22.700.95

635 nm
0,5 mm/m
4°
5s
Estojo de proteção e suporte
2x pilhas 1,5V AA (não inclusas)
0,2 kg
22.701.05

VANTAGENS
VANTAGENS
• Travamento da linha laser em qualquer ângulo, para trabalhos
de marcações, inclusive diagonais. Armazenamento do pêndulo
travado para proteção do equipamento.
• Laser piscando intermitente para informar que linhas não
estão niveladas.
• Suporte com rosca de ¼‘‘ para uso em tripés, facilitando o trabalho
de nivelamento.

• Excelente custo benefício da ferramenta, nivelamento bolha, linha
e ponto laser para marcação ou instalação em geral com melhor
preço da categoria.
• Agarre magnético no produto para uso em suporte ou superfícies
de metal.
• Suporte com rosca de ¼‘‘ para uso em tripés e para transferência
de nivelamento.

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES

Projeção de linhas cruzadas
verticais e horizontais

Ex: para marcações diagonais

Nivelamento à laser
ou convencional

Suporte de parede para
transferências exatas de altura

Suporte para melhor precisão
e auto nivelamento

Rosca de ¼’’ para tripé

Linha horizontal, vertical ou diagonal
para marcação de instalação

Faixa de trabalho em linha de 5 m
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Linha a laser

MULTIDETECTOR DIGITAL

TRIPÉ

TC-MD 50

Capacidade de detecção em madeira / metal

19 mm

Altura de trabalho

37 - 110 cm

Capacidade de detecção em metal ferroso

50 mm

Rosca do tripé

¼“

Capacidade de detecção em cobre

38 mm

Peso

0,5 kg

Capacidade de detecção em energia elétrica

50 mm

Ajuste de inclinação

Sim

Acessórios

Estojo de proteção

Acessórios

Estojo

Alimentação elétrica

Bateria de 9,6 V

Artigo

22.701.15

Peso

0,13 kg

Artigo

22.700.90

VANTAGENS

VANTAGENS

• Detecção de metais ferrosos e não ferrosos, aço, madeira e cabos
energizados em paredes drywall.
• Sinal de aviso sonoro, para melhor compreensão de detecção.		
• Proteção na parte traseira, corpo emborrachado para
conforto e durabilidade.

INFORMAÇÕES
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• Possui travas sistema clique que facilita montagem e desmontagem.
• Nível bolha para nivelamentos com precisão.
• Feito de alumínio, leve, resistente e muito fácil de transportar.
• Pode ser usado em diversos tipos de produtos e aplicações,
sendo compatível com qualquer instrumento ou dispositivo com
rosca de ¼‘‘.

INFORMAÇÕES

Soft Grip

Operação intuitiva por
aviso sonoro

Ajuste de nível de altura

Ajuste com nível bolha

Multiplas detecções

Para uso em Drywall

Leve, resistente e de fácil transporte

Acompanha estojo de proteção

Estacionárias

SERRA DE ESQUADRIA COM DUPLA INCLINAÇÃO

TC-SM 2534 DUAL
SACO COLETOR DE PÓ
Acompanha saco coletor
de pó e adaptador para
uso com aspirador de pó;
trabalhos sempre livres
de poeira

DUPLA INCLINAÇÃO
Cabeça do motor inclinada,
que permite cortes em
ângulo para esquerda
e direita

FUNÇÃO TELESCÓPICA
Para trabalhos em
peças de até 340 mm

LINHA LASER
Trabalhe com segurança,
precisão e rapidez

BASE GIRATÓRIA
Com ajuste de ângulos
predefinidos
(15°/ 22.5° / 30° / 45°)
ou ajuste de aperto para
demais posições

SUPORTE ‘X-TEND’
Suportes extensores
de alta qualidade para
trabalhos com peças
de maior comprimento

SERRA DE ESQUADRIA COM DUPLA INCLINAÇÃO

TC-SM 2534 DUAL
Potência

2100 W

Rotação

4000 rpm

Disco de Serra

250 mm x Ø 30 - 48 dentes

Corte em ângulo

0º a + 45º dupla inclinação

Ajuste do ângulo da base

- 45º a + 45º

Acessórios

Disco de serra e coletor de pó

Capacidade máxima
de corte

Largura 340 x Altura 75 mm (90º)

Peso

14,4 kg

Artigo

220V: 43.008.34 / 127V: 43.008.29

VANTAGENS
• Sistema de acionamento com partida suave, para melhor manuseio
e direcionamento preciso do corte, sem danificar a peça.
• Possui braço telescópico, corte em ângulo para direita e esquerda,
motor de alta potência e extensores de mesa. É o melhor custo-benefício
da categoria.
• Botão trava para fácil troca do disco e base giratória com ajuste de
ângulos predefinidos ou ajuste de aperto para demais posições.

INFORMAÇÕES

Dispositivo de fixação para
facilitar o trabalho

Coletor de pó

Luz laser para guia
de corte preciso
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Estacionárias

SERRA DE ESQUADRIA COM MESA DE APOIO

TC-SM 2531/2 U
SACO COLETOR DE PÓ
Acompanha saco coletor
de pó e adaptador para
uso com aspirador de pó;
trabalhos sempre livres
de poeira

NOVO

CORTE EM ÂNGULO
Para trabalhos em
esquadria com ângulo de
corte para a esquerda

FUNÇÃO TELESCÓPICA
Para trabalhos em peças
de até 310 mm

LINHA LASER
Trabalhe com segurança,
precisão e rapidez
BASE GIRATÓRIA
Com ajuste de ângulos
predefinidos
(15° / 22.5° / 30° / 45°)
ou ajuste de aperto para
demais posições

SUPORTE ‘X-TEND’
Suportes extensores
de alta qualidade para
trabalhos com peças
de maior comprimento

MESA DE APOIO
Acompanha mesa
de apoio para fácil
posicionamento
de trabalho

SERRA DE ESQUADRIA COM MESA DE APOIO

TC-SM 2531/2 U
Potência

1900 W

Rotação

4800 rpm

Disco de Serra

254 mm x Ø 30 - 48 dentes

Corte em ângulo

0º a + 45º

Ajuste do ângulo da base

- 45º a + 45º

Capacidade máxima de corte

Largura 310 x Altura 70 mm (90º)

Acessórios

Disco de serra e coletor de pó

Peso

17 kg

Artigo

220V: 43.008.05 / 127V: 43.008.08

VANTAGENS
• Acompanha mesa de apoio para rápido e fácil manuseio.
• Possui braço telescópico, corte em ângulo para esquerda,
extensores de mesa e dispositivo de fixação. É o melhor
custo-benefício da categoria.
• Botão trava para fácil troca do disco e base giratória com ajuste de
ângulos predefinidos ou ajuste de aperto para demais posições.

INFORMAÇÕES

Mesa de apoio
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Linha laser para guia
de corte preciso

Fácil troca do disco

Estacionárias

NOVO

SERRA DE ESQUADRIA COM
DUPLA INCLINAÇÃO

SERRA DE ESQUADRIA

TC-MS 2513 L

TC-SM 2131/1 DUAL
Potência

1500 W

Potência máxima S2

1800 W | 5 min.

Rotação

4900 rpm

Disco de serra

210 mm X Ø 30 - 48 dentes

Corte em ângulo

- 45º a + 45º (dupla inclinação)

Ajuste do ângulo da base

- 47º a + 47º

Capacidade máxima de corte

Largura 310 x Altura 62 mm (90º)

Acessórios

Disco de serra e coletor de pó

Peso

11 kg

Artigo

220V: 43.003.90 / 127V: 43.003.89

VANTAGENS

Potência

1600 W

Rotação

4000 rpm

Disco de serra

250 mm X Ø 30 - 48 dentes

Corte em ângulo

0º a + 45º à esquerda

Ajuste do ângulo da base

- 45º a + 45º

Acessórios

Disco de serra e coletor de pó

Capacidade máxima de corte

Largura 130 x Altura 75 mm (90º)

Peso

9,7 kg

Artigo

220V: 43.008.51 / 127V: 43.008.52

VANTAGENS

• Única na categoria com dupla inclinação e telescópica.
• Compacta e leve, possui alça de transporte para fácil mobilidade
com apenas uma mão, seja na oficina ou até mesmo em
trabalhos externos.
• Botão trava para fácil troca do disco, base giratória com ajuste
de ângulos predefinidos ou ajuste de aperto para demais posições.
Alcance de corte de até 310 mm.

INFORMAÇÕES

• Extensores na base para trabalhos com peças compridas, para
melhor posicionamento e corte.
• Compacta e leve, possui alça de transporte para fácil mobilidade
com apenas uma mão, seja na oficina ou até mesmo em
trabalhos externos.
• Botão trava para fácil troca do disco, base giratória com ajuste de
ângulos predefinidos ou ajuste de aperto para demais posições.

INFORMAÇÕES

Dupla inclinação

Linha laser para guia de corte preciso

Corte em ângulo preciso

Luz laser para guia de corte preciso

Dispositivo de fixação para
facilitar o trabalho

Funil direcionador
do pó

Dispositivo de fixação para
facilitar o trabalho

Coletor de pó
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Estacionárias

SERRA DE FITA

SERRA TICO TICO DE BANCADA

TC-SB 200/1

TC-SS 405 E

Potência

250 W

Potência

120 W

Rotação

1750 rpm

Golpes por minuto

400 - 1600 gpm

Altura máxima de corte

200 mm

Comprimento da lâmina

127 mm

Capacidade da mesa
de corte

90º - 90 mm / 45º - 45 mm

Altura do golpe

14 mm

Tamanho da mesa

305 x 305

Capacidade máxima
da altura de corte

90º - 52 mm / 45º - 20 mm

Comprimento da lâmina

1400 mm x 7 mm

Capacidade máxima de corte

406 mm

Acessórios

Fita de serra, guia paralela, guia
auxiliar, e 3 chaves sextavadas

Tamanho da mesa

408 x 250 mm

Peso

17,35 kg

Acessórios

2 lâminas, 2 chaves sextavadas e
adaptador para aspiração de pó

Artigo

220V: 43.080.14 / 127V: 43.080.19

Peso

12,15 kg

Artigo

220V: 43.090.43 / 127V: 43.090.44

VANTAGENS
• Guia paralela para cortes precisos e ângulo de 45° da mesa para
diferentes tipos de trabalho.
• Conector para utilização de aspirador de pó.
• Estabilizador ajustável de lâmina, para redução da vibração
durante o trabalho.
• Fácil troca da lâmina sem necessidade de ferramentas adicionais;
excelente para trabalhos de cortes curvos.
• Proibido o uso da ferramenta para cortes de carnes e similares.

INFORMAÇÕES

VANTAGENS
• Visão perfeita da peça de trabalho devido à função de sopro.
• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção e botão de
acionamento de segurança.
• Mesa de trabalho de metal ajustável até 45° que funciona com
lâminas encaixe T ou Coping.
• Suporte de retenção da peça de trabalho, que permite cortes
precisos e trabalho com segurança.

INFORMAÇÕES

Ajuste de corte em ângulo até 45°

Pino guia da lâmina de corte

Cortes em ângulo de 45°

Função sopro

Troca fácil da lâmina e largura
máxima de corte de 90 mm

Acompanha guia paralela

Velocidade eletrônica variável

Troca fácil da lâmina
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Estacionárias

PLAINA DESENGROSSADEIRA

TC-SP 204

MANIVELA DE AJUSTE DE
ALTURA DAS COLUNAS
Maior precisão por passada
ESCALA DE ALTURA
Para trabalhos
de precisão

GUIA PARALELA
Com inclinação de 45°

MESA PARA APLAINAR
Com profundidade
máxima de 3 mm
PROTEÇÃO DA LÂMINA
DE SUPERFÍCIE
Para segurança
do usuário

DESENGROSSADEIRA
Com rebaixo máximo
de 2 mm

BOTÃO
Liga / Desliga e disjuntor
contra sobrecarga de
fácil acesso

BASE ROBUSTA
Com peças em alumínio
de alta resistência

PLAINA DESENGROSSADEIRA

TC-SP 204
Potência

1500 W

Rotação

9000 rpm

Profundidade de aplainamento

3 mm

Profundidade de desengrosso

2 mm

Largura máxima de trabalho

204 mm

Altura máxima de trabalho

120 mm

Ângulo de Inclinação

45º

Velocidade de processamento

6 m/min

Tamanho da mesa

370 mm x 210 mm

Acessórios

Chaves allen e boca, dispositivo de
regulagem da lâmina, adaptador
para aspiração de pó e aparas, guia
auxiliar e 2 blocos de deslocamento

Peso

27,2 kg

Artigo

220V: 44.199.53 / 127V: 44.199.54

POSSUI PÉS EMBORRACHADOS
Que diminuem a vibração
durante o uso

VANTAGENS
• Excelente custo benefício devido ser uma ferramenta com 2 opções de
trabalho, plaina e desengrossadeira.
• Mesa de aplainar superfície estável e guia paralela com inclinação de
45° para os mais diversos trabalhos de aplainar ou chanfrar cantos.
• Largura máxima de 204 mm e altura de 120 mm para trabalhos de
desengrosso de tábuas.
• Escala de altura com ajuste fino para determinar aplainamento da
peça trabalhada.

INFORMAÇÕES

Acompanha alavanca e
porta cabo na lateral

Pés emborrachados
para menor vibração

Dispositivo de aspiração
de aparas
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Estacionárias

SERRA DE MESA

SERRA CIRCULAR DE BANCADA

TC-TS 820

TC-TS 2025/1 U

Potência

800 W

Potência

1800 W

Rotação

2950 rpm

Rotação

5000 rpm

Disco de serra

Ø 200 x 16 mm - 24 dentes

Disco de serra

Ø 250 x 30 mm - 24 dentes

Capacidade máxima
de corte

90º - 45 mm / 45° - 35 mm

Capacidade máxima
de corte

90º - 85 mm / 45º - 65 mm

Tamanho da mesa

500 x 335 mm

Tamanho da mesa

640 x 487 mm

Acessórios

Disco de serra, guia paralela,
guia auxiliar e chave

Acessórios

Disco de serra, guia paralela,
guia auxiliar e chave

Peso

10,65 kg

Peso

18,8 kg

Artigo

220V: 43.404.11

Artigo

220V: 43.405.46 / 127V: 43.405.49

VANTAGENS

VANTAGENS
• Design compacto e portátil para uso móvel, ideal para trabalhos
de acabamento final.
• Segurança de uso devido ao seu botão de acionamento, pés de
plástico que diminuem a vibração na hora do corte e adaptador
para aspiração de pó.
• Motor potente e de baixa manutenção, excelente custo benefício
para trabalhos de menor porte.

INFORMAÇÕES

• Mesa principal em metal e carcaça com suporte para cabos e
ferramentas, trabalho pesado e organização para o usuário.
• Capa de proteção do disco com conector para aspiração de pó,
limpeza da mesa e ambiente livre de sujeira.
• Motor potente de 1800 W com excelente relação de profundidade
de corte em 90° e 45° da categoria. Excelente custo benefício
para o usuário.

INFORMAÇÕES

Altura máxima de corte de 45 mm

Possui guia paralela e escala graduada
para ajuste rápido de corte

Ajuste 2 em 1: altura e inclinação,
de 0º a 45º

Bancada com extensão
para peças largas

Suporte lateral para cabo e guia auxiliar

Cortes em ângulo de 45°

Ajuste para corte reto e em ângulo

Guia paralela com aperto excêntrico
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Estacionárias e Microrretífica

MICRORRETÍFICA

TH-MG 135 E
Potência

135 W

Rotação

10000 - 32000 rpm

Eixo flexível

1m

Pinças

0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm

Medida do cabo

2m

Acessórios

Eixo flexível, haste telescópica e maleta
com 189 acessórios

Peso

0,70 kg

Artigo

220V: 44.191.53 / 127V: 44.191.54

VANTAGENS
• Faça todos os projetos e trabalhos com um único produto.
• Acompanha pinças de 4 diferentes diâmetros, possibilidade de
diferentes tipos de acessórios e agilidade de trabalho.
• Velocidade eletrônica variável com pré-seleção, para trabalhos
em diferentes materiais.
• Acompanha maleta com 189 acessórios, haste telescópica e
eixo flexível, o melhor custo benefício da categoria. Todas as
possibilidades em um único produto. Muito fácil de usar.

INFORMAÇÕES

Pino trava para
substituição de acessórios

Eixo flexível e
haste telescópica

SERRA DE ESQUADRIA
COM DUPLA INCLINAÇÃO

TC-SM 2534 DUAL

Acompanha maleta
com 189 acessórios

Velocidade eletrônica variável
e sistema Soft Grip
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Acessórios

POWER X-CHANGE

LINHA MADEIRA

3405082

LÂMINA AGILLO

4506200

LÂMINA 127 MM

3405096

CARRETEL DE NYLON AGILLO

209326001801

PAPEL LIXA (GR60) CC-PO 1100/1 E

4465016

KIT DE ACESSÓRIOS P/ MULTIFERRAMENTA VARRITO

209326001802

PAPEL LIXA (GR80) CC-PO 1100/1 E

3405452

LÂMINA GE-CM 33 LI

209326001803

PAPEL LIXA (GR120) CC-PO 1100/1 E

209330101802

KIT DE POLIMENTO CE-CB 18/254

425993001803

LIXA P60 TC-DW 225

234713001003

GAIOLA DO FILTRO TC-VC 18/20

425993001804

LIXA P80 TC-DW 225

234713001015

FILTRO DE ESPUMA TC-VC 18/20 LI

425993001805

LIXA P120 TC-DW 225

234713001016

SACO COLETOR DE PÓ TC-VC 18/20

432617001024

LÂMINA DE SERRA SABRE TE-AP 750 E

341080201028

SABRE OREGON COM CORRENTE GE-LC 18 LI T

4502142

DISCO DE SERRA 190X30X2,5 48 Z

341110301113

LÂMINA PLÁSTICA (CONJ. C/ 20 PÇS) GC-CT 18/24

434041002033

DISCO DE SERRA DE BANCADA 200X16 TC-TS 820

341117101051

LÂMINA PLÁSTICA GE-CT 18 LI

434531001025

LÂMINA DE CORTE PARA PLAINA TC-PL 750

341314101072

LÂMINA DE CORTE GE-CM 33 LI

446621601015

CINTA DE LIXA 533X75 P80 TC-BS 8038

430089001073

DISCO DE SERRA 210X30MM TE-MS 18/210

432120002051

LÂMINA TE-JS 18

432630002055

LÂMINA TE-AP 18 LI

433120401003

DISCO DE SERRA CIRCULAR 165X20 TE-CS 18/165

443111003118

DISCO DE DESBASTE 115MM TE-AG 18/115 LI

446201001029

DISCO DE LIXA GRÃO 80 (GROSSA) TE-RS 18 LI

450176201039

SABRE GE-LC 18

450176201043

CORRENTE PARA MOTOSSERRA GE-LC 18 LI

450178001037

CORRENTE GE-LC 36/35 LI

341064203109

LÂMINA GE-CH 1846

402046001901

TUBO COM CONECTOR (6+7+8) PRESSITO 18 V

ASPIRADORES
234216003010

SACO COLETOR (10 PÇS) BT-VC 1250 S

2351152

SACO COLETOR 20L (5 PÇS)

LINHA JARDIM
3405600

LÂMINA DE CORTE BG-EM 930

POLIMENTO E METAL MECÂNICA
PERFURAÇÃO E PARAFUSAMENTO

450313501004

DISCO ABRASIVO DE 355X25,4X3,2 TC-MC 355

413913101121

TALHADEIRA HEX. 30 MM TE-DH 50

209326001054

BOINA DE LÃ CC-PO 1100/1 E

413913101122

PONTEIRO HEX. 30 MM TE-DH 50

209326001800

BOINA DE POLIMENTO CC-PO 1100/1 E

1576110

BOCAL

1576200

BICO DE CONTATO 0,6 MM

FERRAMENTAS ESTACIONÁRIAS
4502157

DISCO DE SERRA 250X30 48T

4502048

DISCO DE SERRA 210X30X2,8 24Z

430801801028

SERRA DE FITA TC-SB 200/1

430904003021

LÂMINA DE SERRA 127 MM TC-SS 405 E
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Localizada na cidade de Landau an der Isar, na Alemanha, a Einhell
atua há 57 anos no maercado mundial, tendo seus produtos
comercializados em mais de 90 países. Focada no potencial e
exigências do mercado brasileiro, a Einhell apresenta a você as
melhores, mais potentes e certificadas ferramentas elétricas e à
bateria, ferramentas de jardim e máquinas estacionárias do mundo.

Presente no país desde 2010, a Einhell traz para o Brasil uma ampla
linha de produtos que se destaca pela qualidade, tecnologia e
diversidade. Toda essa qualidade ganhou nova força, quando ao
final de 2017 tornou-se uma das unidades de negócios do ÂNCORA
GROUP*, reconhecido no mercado nacional e internacional por sua
liderança, solidez e excelência.
Desde então, a Einhell Brasil está sediada em Vinhedo, interior de São
Paulo, em uma instalação de 6 mil m², dentro de um complexo ainda
maior, com 36 mil m², que compreende a infraestrutura do Âncora
Group. Conta ainda com sistema logístico ágil, grande capacidade de
estocagem e rapidez na entrega.
O atendimento é totalmente focado nas necessidades dos
clientes. A busca por excelência também leva ao aprimoramento
constante de seus colaboradores e investimentos em uma
ampla rede de assistência técnica autorizada, assegurando o
atendimento de pós vendas aos seus clientes e consumidores
em todo o território nacional.
* Âncora Group é formado pelas marcas Âncora
Sistemas de Fixação, Einhell Brasil e Kanit.

Einhell Brasil
Av. Benedito Storani, 1345
Jd. Alves Nogueira / Santa Rosa
13289-004 – Vinhedo – São Paulo
Comercial: (19) 2136-4477
PABX: (19) 2136-4499
SAC Einhell: 0800 742 4220
Pós vendas: (19) 2136-4497
vendas@einhell.com.br
posvendas.ein@einhell.com.br

einhell.com.br
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A Einhell é uma empresa pioneira no desenvolvimento de
produtos de alta performance e para isso investe constantemente
em inovações tecnológicas, visando levar ao mercado o melhor
custo benefício. Seus produtos são certificados seguindo os mais
rigorosos padrões europeus de qualidade, aprovados por exigentes
consumidores de dezenas de países ao redor do mundo.

