
Compatível com os acessórios OIS

Para o Pro�ssional

TM3010CX6
Multifunções

Versatilidade 
Grande variedade de acessórios para múltiplas aplicações diferentes

Mudança de Acessórios
 ferramentasemS

O sistema de patilhaa liberta
o parafuso para mudar de acessório
rápidamente.



Cortar PVC, FRP Cortar metal Cortes de imersão em madeira

Cortes de esquina Cortar silicone Cortar poliestireno, borracha

Cortes de imersão profundos

Lixar e polir diversos materiais Cortar gesso

Cortar azulejos

Retirar massas, silicones de azulejo Cortar parafusos

Cortar juntas de azulejo

Oscilações por minuto:  6.000 - 20.000 Opm

O corpo estreito oferece um 
manuseamento cómodo e seguro

Pode-se mudar o ângulo do acessório cada 30º conseguindo até 12

Evita puxões no arranque 
tornando mais cómodo o 
uso para o utilizador.

Posição multi-angular do acessório

Arranque suave

Electrónica
constante

Possibilidade de conexão a um aspirador mediante o adaptador de
aspiração para os trabalhos de lixagem.

Kit de aspiração

Velocidade variável mediante dial

Ângulo de oscilação: 3.2°

Photo : TM3000C

Cortar madeira 

Cortar metal 

Levantar argamassas

posições diferentes de trabalho. Assim podemos chegar a espaços 
reduzidos e melhorar o manuseamento da máquina.



Equipamento básico:

Grande variedade de acessórios para diferentes aplicações 
Visite a nossa página web, aí encontrará informação mais detalhada dos acessórios como: forma, tamanho, uso recomendado, etc.

TMA006, TMA009, prato de lixa, kit adaptador de aspiração, 
adaptador, mala pvc.

Potência
Oscilações/ minuto
Dimensões (L x An x Al)

Peso
Comprimento do cabo

320W
6,000-20,000
283 x 68 x 87mm 

1.6kg 
5.0m 

Multifunções                  TM3010CX6
Duplo isolamento

Velocidade variável

Electrónica constante

Arranque suave

Cortar (cortes de imersão)

Cortar

Lixar

Limpar juntas/Cortar azulejo

Raspar

Aplicacções:
Cortar diversos materiais como: 
maderia de carvalho, páineis de gesso, plástico, 
tubos de cobre, parafusos, etc.

realizar cortes de imersão para caixas
eléctricas, extractores de ar, tomadas, etc.

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

Aplicações:

• Capaz de fazer cortes de larga distância.

Aplicações:
Retirar argamassas, colas de azulejo, massas, 
tintas, silicone, colas endurecidas, etc.

retirar fácilmente massas, silicones, argamassas,
etc.

Aplicacções:

• Menos pó devido ao movimento 
oscilante.

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

• Lixar em esquinas.
• Possibilidad de conexão a um aspirador 

através da tomada de aspiração.

+

Conectável a um aspirador

459

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

Mudar azulejos .

•A diferença para os tico ticos, etc, pode

• Pode realizar cortes na superfície.

• Pode-se  realizar cortes junto a superfície.
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A lâmina estreita e de baixo per�ll permite


