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Z1Z-CF02-80
Opera com 2 velocidades, refrigeração à água pelo interior das brocas e nível bolha. Utiliza brocas 
copo diamantadas Merax. Uso manual ou com base suporte. Manual - Brocas diamantadas Merax 
capacidade de perfuração até Ø 80mm. Base suporte - Brocas diamantadas Merax capacidade de 
perfuração até Ø 90mm. Duplo comando operacional, no corpo da furadeira e no cabo elétrico.

Práticas no transporte, com montagem e operação simples as Perfuratrizes de 
Concreto Merax são excelentes para perfurações rápidas e técnicas. Utilizando 

Brocas Diamantadas Merax os diversos modelos perfuram concreto armado, pisos 
industriais, mármore, pedra, tijolos e etc.

Z1Z-CF02-255
• 

• Voltagem                           220 V

• Frequência                        50 ~ 60 Hz

• Potência Nominal              2600 W

• Velocidade sem carga       460/900 rpm

Diâ. máx. de perfuração    Ø 255mm

SUPORTE RECLINÁVEL

Z1Z-CF02-255NA
• Com capacidade de perfuração de até Ø 255 mm

  utilizando Brocas Diamantadas Merax.

• Refrigeração à água pelo interior das brocas.

• Opera com 2 velocidades.

• Duplo comando operacional no corpo da furadeira

  ou no cabo elétrico.

• Posição do volante da cremalheira intercambiável.

1 Furadeira com motor de 2600 W

de potência nominal

Voltagem 220 V

Frequência 50~60 Hz

2 velocidades 460/900 rpm

Z1Z-CF02-205NA
• Com capacidade de perfuração de até Ø 205 mm

  utilizando Brocas Diamantadas Merax

• Refrigeração à água pelo interior das brocas

• Duplo comando operacional no corpo da furadeira

  ou no cabo elétrico

• Posição do volante da cremalheira intercambiável

1 Furadeira com motor de 2400 W

de potência nominal

Voltagem 220 V

Frequência 50~60 Hz

Velocidade de 600 rpm

Z1Z-CF02-205
• 

• Voltagem                          220 V

• Frequência                        50 ~ 60 Hz

• Potência Nominal              2400 W

• Velocidade sem carga       600 rpm

Diâ. máx. de perfuração    Ø 205mm

Perfuratrizes de Concreto

*com base suporte opcional.

• 

• Voltagem                           220 V

• Frequência                        50 ~ 60 Hz

• Potência Nominal              1500 W

• Velocidade sem carga       

Diâ. máx. de perfuração    Ø 80/90mm

950/2100 rpm

*opcional bomba de fixação a vácuo.


