
MÁQUINAS 

Transmissão de 2 
velocidades com 
percussão suave regulável 
para capacidade de 
perfuração ótima

Aspiração de pó integrada 
para um ambiente de 
trabalho mais limpo

A perfuradora a seco DME17 é uma 
furadeira a seco com 2 velocidades 
para diâmetro de broca até 200 
mm. O motor potente de 2 kW em 
combinação com a percussão suave 
regulável aumenta a capacidade de 
furação em concreto armado ou em 
outros materiais duros. A máquina 
pode ser utilizada tanto manualmente 

quanto em coluna de perfuração. A 
estrutura compacta, o peso reduzido e 
o sistema de aspiração de pó integrado 
da furadeira de núcleo. O especial 
neste modelo é a disponibilidade de 
três versões de velocidade (padrão, 
lento e rápido) cobrindo, assim, as 
mais variadas necessidades dos 
clientes de maneira perfeita.

Utilização manual ou com 
coluna de perfuração

Perfuradora DME17DP
Perfurações de núcleo até Ø 200 mm



MÁQUINAS 

Sistema e acessórios

11000002 Perfuradora DME17DP-L

10990100 Coluna de perfuração DRU160 a seco

10995437 Centralizador de coroa para DRU160

10995087 Placa de adaptação do sistema de fixação 
ModulDrill™

Acessórios

10985334 Ponta de centrar 250-350 mm

10984446 Ponta de centrar 450 mm

10994032 Adaptador 1 ¼" > M16

10983964 Adaptador de aspiração M16

10983845 Ponta de centrar 140 mm

10986189 Ponta de centrar 233 mm

10986190 Chave de cinta

497322 Placa de afiamento

980304 Cinzel 300 x 25 mm

34215616 Grão abrasivo para perfuração a seco

Perfuradora DME17DP DME17DP-L DME17DP-S

Tensão nominal/frequência 230 V / 50-60 Hz

Código de produto 11000001 11000002 11000003

Diâmetros de perfuração 30-180 mm 40-200 mm 30-120 mm

Diâmetro máximo da perfuração em concreto armado 150 mm 180 mm 100 mm

Potência nominal 2,0 kW

Rotações 700/1.700 rpm 540/1.200 rpm 900/1.700 rpm

Frequência de batida 14.000/34.000 rpm 10.800/24.000 rpm 16.200/30.600 rpm

Arrefecimento do motor Ar

Encaixe para ferramenta 1 ¼"

Operação Manual / coluna de perfuração

Aplicação Seca

Proteção eletrônica contra sobrecarga •

Proteção mecânica contra sobrecarga •

Alojamento para coluna Fixação por anel 60 mm

Medidas e peso

Comprimento 510 mm

Largura 110 mm

Altura 160 mm

Peso 5 kg

Sistema e acessórios

Sistema e acessórios

Especificações técnicas


