
   em ferramentasS
O sistema de patilha liberta o 
parafuso para mudar de acessório 
rápidamente.

Compatível com os acessórios OIS

Mudança de acessórios 

Grande variedade de acessórios para 
multitude de aplicações diferentesVersatilidade

DTM51RFEX1          
Multifunções a Bateria
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Grande variedade de acessórios para diferentes aplicações
Visite a nossa página web, aí pode encontrar informação mais detalhada dos acessórios como: forma, dimensão, uso recomendado, etc.

Cortar (cortes de imersão)

Cortar

Lijar

Limpiar juntas/ Cortar azulejo

Rascar

Aplicaciones:
Cortar diversos materiais como:
madeira de carvalho, paineis de gesso, plástico, 
tubos de cobre, parafusos, etc.

• Ao contrário das serras de tico tico, etc, pode 
realizar cortes de imersão para caixilhos 
eléctricos, extractores de ar, ligações, etc.

• Até 12 posições diferentes que permitem 
chegar a espaços reduzidos e facilitar o uso 
da máquina.

Aplicações:
Cortar diversos materiais como:
madeira de carvalho, paineis de gesso, plástico, 
tubos de cobre, parafusos, etc.

• Capaz de fazer cortes de larga distância. 
• Pode realizar cortes a superfície.

Aplicaciones:
Retirar argamassas, adesivos de azulejo, massas, 
pinturas, silicones, pegamentos endurecido, etc.

retirar fácilmente massa, silicone, argamassa, 
etc.

Aplicaciones:
Mudar azulejos ou telhas partidas.

• Menos pó devido ao movimento 
oscilante.

• Pode realizar cortes á superfície.

Aplicações:
Lixar madeira, betão, pintura, etc. Com uma 
grande variedade de lxjas.

• Lixar em esquinas.
• Possibilidade de conexão a um aspirador  
através da tomada de aspiração.

+

Multifunções

Equipamento básico: Carregador rápido, 2 baterias, adaptadador, lâmina de corte, 
lâmina de imersão, prato de lixa.

Oscilaciones por minuto (Opm) 
Dimensiones (L x An x Al)

Peso

Multi-Herramienta  18V   Litio-Ion DTM51RFEX1 

Velocidad variável

Arranque suave

Conexão a um aspirador

Iluminação no ponto de trabalho 

6.000 - 20.000
326 x 80 x 122 mm con BL1815
340 x 80 x 122 mm con BL1830
2.0kg con BL1815 o BL1815N
2.2kg con BL1830 o BL1840

O equipamento básico da DTM51Z não é o mesmo. Pode consultar na web.

A folha de baixo per�l permite


