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64  GAMA DE MARTELOS

KH 28 Super XEMARTELO COMBI SDS-PLUS

Caracteristicas
Potente motor de 1010W

28mm de capacidade de perfuração em betão

Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave

Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis 

FIXTEC - mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido

Embraiagem de segurança

Electrónica com velocidade variavel

Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal

Punho revestido a borracha para um uso mais confortável

Sistema electrónico de proteção contra sobrecargas

Limitação da velocidade em vazio

Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m

Especificações

BH 26LXEMARTELO COMBI SDS-PLUS

Caracteristicas
Potente motor de 750W

26mm de capacidade de perfuração em betão

Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave

Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis 

FIXTEC - mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido

AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura

Embraiagem de segurança

Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal

Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m

Especificações

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

 KH 28 Super XE

Potência de entrada (W) 1010

Velocidade em vazio (rpm) 0 - 1500

Energia de impacto (EPTA) (J) 2.8

Acção de percussão (ipm) 0 - 5000

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm] 30/13/28

Peso (kg) 2.8

Fornecido em: Kitbox

Referência 4935428190

Código EAN 4002395194377

 BH 26LXE BH 26LE

Potência de entrada (W) 750 750

Velocidade em vazio (rpm) 0 - 1400 0 - 1400

Energia de impacto (EPTA) (J) 2.7 2.7

Acção de percussão (ipm) 0 - 4500 0 - 4500

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm] 30/13/26 30/13/26

FIXTEC Sim Não

Peso (kg) 3.1 2.9

Fornecido em: Kitbox Kitbox

Referência 4935412000 4935412042

Código EAN 4002395197187 4002395197903
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PN 3500XMARTELO COMBI SDS-PLUS

Caracteristicas
Potente motor de 750W

30mm de capacidade de perfuração em betão

Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave

Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis 

FIXTEC - mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido

AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura

Embraiagem de segurança

Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal

Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m

Especificações

KH 5 GMARTELO COMBI SDS-MAX

Caracteristicas
Potente motor de 1100W

Energia de Impacto de 7,5J para uma alta rentabilidade

40mm de capacidade de perfuração em betão

Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave

Embraiagem de segurança

Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem

Fornecido com punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 4m, mala de transporte

Especificações

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

 KH 5 G

Potência de entrada (W) 1100

Velocidade em vazio (rpm) 0 - 450

Energia de impacto (EPTA) (J) 7.5

Acção de percussão (ipm) 0 - 3000

Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora (mm) 40/105/65

Peso (kg) 6.4

Fornecido em: Kitbox

Referência 4935418160

Código EAN 4002395133062

 PN 3500X PN 3500

Potência de entrada (W) 750 750

Velocidade em vazio (rpm) 0 - 970 0 - 970

Energia de impacto (EPTA) (J) 3.4 3.4

Acção de percussão (ipm) 0 - 4200 0 - 4200

Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm] 40/16/30 40/16/30

FIXTEC Sim Não

Peso (kg) 3.6 3.4

Fornecido em: Kitbox Kitbox

Referência 4935412210 4935412152

Código EAN 4002395198337 4002395198306
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KH 5 EMARTELO COMBI SDS-MAX

Caracteristicas
Potente motor de 1200W

40mm de capacidade de perfuração em betão

Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave

Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis 

AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura

Embraiagem de segurança

Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem

Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas

Led indicador da presença de corrente eléctrica

Fornecido com punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 6m, mala de transporte

Especificações

PM 3MARTELO CINZELADOR SDS-PLUS

Caracteristicas
Potente motor de 720W

Energia de Impacto de 3,6J para uma alta rentabilidade

Variolock (35 posições) para poder seleccionar o ângulo mais apropriado de colocação do cinzel

Acesso direto às escovas

Sistema de fixação de interruptor

AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura

Punho revestido a borracha para um uso mais confortável

Fornecido com punho lateral e cabo de 4m

Especificações

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

 KH 5 E

Potência de entrada (W) 1200

Velocidade em vazio (rpm) 0 - 300

Energia de impacto (EPTA)(J) 8.5

Acção de percussão (ipm) 0 - 2840

Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora (mm) 40/90/65

Peso (kg) 6.6

Fornecido em: Kitbox

Referência 4935412326

Código EAN 4002395198603

 PM 3

Potência de entrada (W) 720

Energia de impacto (EPTA)(J) 3.6

Acção de percussão (ipm) 0 - 3650

Peso (kg) 3.7

Fornecido em: Kitbox

Referência 4935412541

Código EAN 4002395199044
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MH 5 GMARTELO CINZELADOR SDS-MAX

Caracteristicas
A melhor relação peso/potência

Martelo cinzelador SDS-Max

Multi posição do cinzel que possibilita a colocação em 12 posições diferentes para optimizar o ângulo de 

trabalho

Engrenagens e mecanismo de percussão em liga de magnésio para maior durabilidade em ambiente do 

obra e total alinhamento dos componentes mecânicos, garantindo melhor refrigeração

Baixa vibração que possibilita maior conforto para o utilizador

Punho revestido a borracha para um uso mais confortável

Fornecido com punho lateral e cabo de 4m

Especificações

MH 5 EMARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX

Caracteristicas
Potente motor de 1200W

Energia de Impacto de 8,5J para uma alta rentabilidade

Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis 

AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura

Arranque suave, para um início preciso da cinzelagem

Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas

Led indicador da presença de corrente eléctrica

Fornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte

Especificações

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

 MH 5G

Potência de entrada (W) 1100

Energia de impacto (EPTA)(J) 7.5

Acção de percussão (ipm) 0 - 3000

Vibração em cinzelagem (m/s²) 16.7

Peso (kg) 5.9

Fornecido em: Kitbox

Referência 4935443170

Código EAN 4002395135462

 MH 5 E

Potência de entrada (W) 1200

Energia de impacto (EPTA)(J) 8.5

Acção de percussão (ipm) 0 - 2840

Peso (kg) 6.2

Fornecido em: Kitbox

Referência 4935412361

Código EAN 4002395198795
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PN 11 EMARTELO COMBI SDS-MAX

Caracteristicas
Potente motor de 1700W

Energia de Impacto de 20J para uma alta rentabilidade

50mm de capacidade de perfuração em betão

Electrónica com velocidade variavel

Limitação da velocidade em vazio

AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura

Embraiagem de segurança

Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem

Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas

Escovas de carbono de corta-corrente

Punho revestido a borracha para um uso mais confortável

Fornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte

Especificações

PM 10 EMARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX

Caracteristicas
Potente motor de 1600W

Energia de Impacto de 20J para uma alta rentabilidade

Electrónica com velocidade variavel

Limitação da velocidade em vazio

AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura

Arranque suave, para um início preciso da cinzelagem

Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas

Escovas de carbono de corta-corrente

Punho revestido a borracha para um uso mais confortável

Fornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte

Especificações

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

 PN 11 E

Potência de entrada (W) 1700

Energia de impacto (EPTA)(J) 20

Acção de percussão (ipm) 975 - 1950

Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora (mm) 50/150/80

Peso (kg) 11.8

Fornecido em: Kitbox

Referência 4935412440

Código EAN 4002395198931

 PM 10 E

Potência de entrada (W) 1600

Energia de impacto (EPTA)(J) 20

Acção de percussão (ipm) 975 - 1950

Peso (kg) 11.0

Fornecido em: Kitbox

Referência 4935412418

Código EAN 4002395198832
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MH 7 EMARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX

Caracteristicas
Potente motor de 1500W

10.5J de energia de impacto para aplicações mais exigentes

Modo de martelo suave para aplicações que requerem menor energia em materiais sensíveis

AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura

Início suave para um início de cinzelagem precisa

Luzes de serviço avisam antecipadamente em caso de escovas gastas

Led indicador da presença de corrente eléctrica

Especificações

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

 MH 7E

Potência de entrada (W) 1500

Acção de percussão (ipm) 0 - 2700

Energia de impacto (EPTA) (J) 10.5

Vibração em cinzelagem (m/s²) 11.1

Peso (kg) 7.3

Fornecido em: Kitbox

Referência 4935459422

Código EAN 4058546010836


