
rB40SA

rB40VA

SOPRADORES

Cód. artigo

Bolsa pó PB20 971316

Bolsa pó RB40VA 323587

Tubo curto (220 mm) PB20 317121

Tubo comprido (420 mm) PB20 317124
| Motor potente de 550 W, com um volume de ar de 3,8 m3/min. | Pode ser utilizado como 
aspirador. | Uso contínuo em trabalhos duros.

| Motor potente de 550 W, com um volume de ar de 3,8 m3/min. | Pode ser utilizado como 
aspirador. | Uso contínuo em trabalhos duros.

SOPRADOR

SOPRADOR

ESPECIFICAÇÕES
Potência 550 W
Rotações 16.000 rpm
Volume de ar 3,8 m³/min
Pressâo de ar 5,5 kPa
Largura com boca 447 mm
Peso 1,7 Kg
Acessórios fornecidos Boca. Saco para pó

ESPECIFICAÇÕES
Potência 550 W
Rotações 0~16.000 rpm
Volume de ar 0~3,8 m³/min
Pressâo de ar 0~5,5 kPa
Largura com boca 447 mm
Peso 1,7 Kg
Acessórios fornecidos Saco para pó. Boca
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rP150YB

rP250Ye

ASPIRADORES

| Protecção contra a descarga de electricidade estática. | Equipado com 
tomada eléctrica para acoplar uma ferramenta. | Desanho compacto para 
una melhor movilidad e menos necessidade de espaço de armazenamento. 
| Apto para líquidos. | Uso contínuo em trabalhos duros.

| Protecção contra a descarga de electricidade estática. | Equipado com 
tomada eléctrica para acoplar uma ferramenta. | Desanho compacto para 
una melhor movilidad e menos necessidade de espaço de armazenamento. 
| Apto para líquidos. | Uso contínuo em trabalhos duros.

ASPIRADOR

ASPIRADOR

ESPECIFICAÇÕES
Potência 1.140 W
Volume de ar 3,5 m³/min
Depressão máxima 220 Mbar/22 kPa
Isolamento Ligação à terra
Tomada eletrica ferramenta De 100 a 2.400W

Volume do depósito 15 Litros en seco  
15 Litros en molhado

Dimensões 334×366×400 mm
Peso 7,8 Kg

Acessórios fornecidos Set de limpieza.  
Adaptador para ferramenta

ESPECIFICAÇÕES
Potência 1.140 W
Volume de ar 3,5 m³/min
Depressão máxima 220 Mbar/22 kPa
Isolamento Ligação à terra
Tomada eletrica ferramenta De 100 a 2.400W

Volume do depósito 25 Litros en seco  
25 Litros en molhado

Dimensões 390×469×550 mm
Peso 9,4 Kg

Acessórios fornecidos Set de limpieza. Adaptador para 
ferramenta

Acessórios pág. 312

Acessórios pág. 312
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rP350Ye

rP300YDL

rP250YDL

ASPirADOreS

NOVO

NOVO
¡COM SiSTeMA De 

PurGA De Ar!

¡COM SiSTeMA De 
PurGA De Ar!

| Protecção contra a descarga de electricidade estática. | Equipado 
com tomada eléctrica para acoplar uma ferramenta. | Desanho 
compacto para una melhor movilidad e menos necessidade de 
espaço de armazenamento. | Apto para líquidos. | Uso contínuo em 
trabalhos duros.

| Protecção contra a descarga de electricidade estática. | Equipado com tomada 
eléctrica para acoplar uma ferramenta. | Desanho compacto para una melhor 
movilidad e menos necessidade de espaço de armazenamento. | Filtro classe L. | 
Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para líquidos. | 
Uso contínuo em trabalhos duros.

| Protecção contra a descarga de electricidade estática. | Equipado com tomada 
eléctrica para acoplar uma ferramenta. | Desanho compacto para una melhor 
movilidad e menos necessidade de espaço de armazenamento. | Filtro classe L. | 
Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para líquidos. 
| Uso contínuo em trabalhos duros.

ASPIRADOR

ASPIRADOR

ASPIRADOR

ESPECIFICAÇÕES

Potência 1.140 W
Volume de ar 3,5 m³/min
Depressão máxima 220 Mbar/22 kPa
Isolamento Ligação à terra
Tomada eletrica ferramenta De 100 a 2.400W

Volume do depósito 35 Litros en seco  
35 Litros en molhado

Dimensões 390×468×665 mm
Peso 9,7 Kg

Acessórios fornecidos Set de limpieza. Adaptador para 
ferramenta

ESPECIFICAÇÕES
Potência 1.000 W
Volume de ar 3,6 m³/min
Depressão máxima 210 Mbar/21 kPa
Tomada eletrica ferramenta De 100 a 2.600 W
Isolamento Ligação à terra

Volume do depósito 30 Litros en seco  
30 Litros en molhado

Dimensões 398×391×658 mm
Peso 7,8 Kg

Acessórios fornecidos

Adaptador para ferramenta. Gancho. 
Mangueira de aspiração. Tubo (x2). Boca 
para pisos. Boca para cantos. Boca de 
aspiração. Boca redonda com plainas. 
Suporte para o Tubo. Bolsa de filtro de PE. 
Bolsa de filtro de microfibra. Filtro L.

ESPECIFICAÇÕES
Potência 1.000 W
Volume de ar 3,6 m³/min
Depressão máxima 210 Mbar/21 kPa
Isolamento Toma terra
Tomada eletrica ferramenta De 100 a 2.600W

Volume do depósito 25 Litros en seco  
25 Litros en molhado

Dimensões 392×374×550 mm
Peso 6,6 Kg

Acessórios fornecidos

Adaptador para ferramenta. Gancho. 
Mangueira de aspiração. Tubo (x2). Boca 
para pisos. Boca para cantos. Boca de 
aspiração. Boca redonda com plainas. 
Suporte para o Tubo. Bolsa de filtro de PE. 
Bolsa de filtro de microfibra. Filtro L.

Acessórios pág. 312
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rH600T

rH650V

DECAPADORA

DECAPADORA

DECAPADORES

Acc. pág. 313

Acc. pág. 313

| 2 Configurações de calor. | Fluxo de ar frio para um arrefecimento 
rapido. | Proteção contra sobreaquecimento. | Desanho ergonomico com 
punho suave para um trabalho comodo. | Gancho ancho para facilitar 
el almacenamiento o el uso estacionario. | Uso contínuo em trabalhos 
médios.

| 2 Configuração de calor. | Ecrã digital LCD para controlar a temperatura 
e o caudal de ar. | Ajuste de temperatura de dez em dez graus e cinco 
modes de caudal de ar para uma pluralidade de trabalho. | Proteção contra 
sobreaquecimento. | Desenho ergonomico com punho suave para trabalho 
comodo. | Uso continuo em trabalhos médios.

ESPECIFICAÇÕES
Potência 2.000 W
Caudal de aire 2 modos de 250 a 500 l/min
Temperatura I-450º/II-600º
Botão de ar frio 1
Ecrã digital LCD No
Diâmetro boca 34,5 mm
Dimensões 245×83×250 mm
Peso 0,57 Kg
Acessórios fornecidos Set decapagem. Mala

ESPECIFICAÇÕES
Potência 2.000 W
Caudal de aire 5 modos de 250 a 500 l/min
Temperatura I-50º/II-50º~650
Pantalla digital LCD Sí
Diâmetro boquilla 34,5 mm
Dimensões 245×83×254 mm
Peso 0,79 Kg
Acessórios fornecidos Set de decapado. Mala
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