
As ferramentas certas – a geração Compact da Bosch Bricolage

        Uma nova 
dimensão de força
O novo martelo perfurador universal PBH 2100 RE/SRE

NOVO! O martelo perfurador PBH 2100 RE/SRE 
Ergonomia perfeita graças ao design compacto e ao peso reduzido. 15% mais de  
força de impacto do que o seu antecessor e na versão SRE com bucha substituível 
pode ser usado de forma flexível. Mais informações em www.bosch-do-it.com.pt.  
Surpreenda-se!
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Martelo perfurador PBH 2100 RE Martelo perfurador PBH 2100 SRE

As vantagens dos martelos perfuradores da nova geração Compact:
•• Ergonomia perfeita graças ao design compacto e ao peso reduzido
•• Para tarefas de dificuldade média a elevada
•• Martelar com toda a força em betão e alvenaria, cinzelar, perfurar e aparafusar
•• Com o SDS-plus para uma substituição sem chave da broca / cinzel
•• Máximo rendimento em todas as tarefas – na comprovada qualidade Bosch
•• Comodidade de utilização acrescida – facilidade de utilização
•• Versão SRE: incluindo bucha de encaixe para brocas e pontas de aparafusar normais

Os berbequins com percussão PSB, as lixa-
deiras excêntricas PEX e as serras verticais 
PST também já existem na nova geração 
Compact.
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Para martelar …

Os martelos Bosch entram no betão como  
se fosse  manteiga 
Sem esforço e independentemente da pressão exercida. 
Porque os martelos da Bosch Bricolage têm um mecanismo 
de percussão pneumático, que providencia uma força de 

impacto extremamente elevada e que foi especialmente 
concebido para furar betão. Nenhum berbequim com per-
cussão tem qualquer hipótese. Para além disso, os martelos 
Bosch Bricolage partem sem problemas ladrilhos e também 
podem ser usados para abrir roços para cabos.

Onde o berbequim com percussão fica preso, 
o martelo da Bosch Bricolage parte mesmo
contra a máxima resistência. Porque nem to-
das as obras de renovação se resumem a al-
gumas perfurações na parede. Instalar novos
tubos de água ou de aquecimento num anexo
são exemplos disso.

Ou uma modernização da casa de banho anti-
ga que já devia ter sido feita há muito tempo. 
Com o novo martelo perfurador PBH 2100 RE 
ou SRE da Bosch Bricolage consegue-se reali-
zar estes projectos difíceis com facilidade.  
O potente mecanismo de percussão pneumá-
tico com 1,7 Joule de força de impacto 
 poupa-lhe força muscular em situações em 
que é necessária elevada força de pressão.
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Onde o berbequim com 
percussão fica preso,  
o martelo Bosch parte
mesmo contra a máxima
resistência. Ideal para
furar betão e granito.

O mecanismo de percus-
são pneumático cria a 
sua própria energia de 
impacto individual. As-
sim domina os materiais 
mais duros independen-
temente da pressão exer-
cida.

Berbequim com 
 percussão

Martelos Bosch
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Para cinzelar ...

Os martelos perfuradores PBH 2100 RE/SRE da 
Bosch Bricolage estão equipados com bloqueio 
de rotação para desligar o movimento giratório. 
Assim podem ser partidos impacto a impacto 
 ladrilhos velhos e abertos roços para cabos, e 
mesmo demolições de pequenos muros é uma 
brincadeira de crianças. 

Graças ao Vario-Lock é possível ainda fixar o cin-
zel em 36 posições. Tal assegura sempre o ângulo 
ideal entre a parede e o cinzel e evita perdas de 
potência devido a um posicionamento desfavorável.

Com o bloqueio de rotação da Bosch, o marte-
lo perfurador da Bosch Bricolage converte-se 
num martelo de cinzelar. Basta ligar o bloqueio 
de rotação, inserir o cinzel SDS-plus e já está.

Graças às ranhuras de suporte e de transmis-
são de força no encabadouro, as brocas e os 
cinzéis SDS-plus estão bem fixos e a força é 
transmitida sem perdas.
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Vario-Lock para 36 posições de 
 cinzelamento:  
Desta forma é possível adaptar sempre 
de forma ideal o cinzel plano a cada po-
sição de trabalho.
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Perfurar rapidamente em madeira e 
metal com brocas de encabadouro 
 cilíndrico normais: sem problema com 
a bucha substituível. 

A bucha de coroa dentada  
(PBH 2100 SRE) é simplesmente 
 encaixada, a broca ou a ponta de 
 aparafusar apertada e já está.

Para perfurar e 
    aparafusar ...
A bucha substituível de encaixe, incluída no mar-
telo perfurador PBH 2100 SRE da Bosch Bricolage 
e disponível como acessório para o PBH 2100 RE, 
transforma os martelos Bosch Bricolage em mes-
tres da versatilidade. Para perfurar com brocas de 

encabadouro cilíndrico normais ou para aparafusar 
com pontas de aparafusar, a bucha substituível é 
facilmente encaixável. Fica logo equipado para 
perfurar em  madeira e metal e para apertar e de-
sapertar  parafusos.
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Graças à função de 
 bloqueio de percussão é 
possível desligar o movi-
mento de percussão para 
também poder perfurar 
em madeira e metal.
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A Electrónica Bosch providencia um controlo efi-
caz da aceleração através do interruptor integrado 
no punho. É muito prático para a centragem pré-
via da broca em materiais sensíveis, como por 
exemplo ladrilhos de alta qualidade. Assim evita-se 

danificar os mesmos devido a quebras ou saltos 
da broca. Quando a superfície tiver sido perfura-
da com cuidado, pode-se continuar a perfurar 
com um número de rotações mais elevado. 

Tudo uma questão 
de ajuste

O respectivo modo de funcionamento pode ser seleccionado 
rodando simplesmente o interruptor: 
XX apenas perfurar, sem função de percussão  
(bloqueio de percussão) 
XX perfurar com função de percussão pneumática 
XX Vario-Lock para um ajuste ideal da posição de cinzelamento
XX bloqueio de rotação para função de percussão ao utilizar 
cinzéis
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Não os vai 
             querer largar

Tudo incluído:
XX electrónica Bosch para uma aceleração contínua 
XX bloqueio de percussão para perfurar 
XX bloqueio de rotação para cinzelar
XX formato ergonómico
XX apoio Softgrip para uma preensão segura

O formato compacto e o peso reduzido aliado à elevada força 
de impacto, convertem os novos martelos  perfuradores  
PBH 2100 RE/SRE da Bosch Bricolage no companheiro ideal 
para trabalhos de perfuração e cinzelamento. Mesmo os tra-
balhos acima do nível da cabeça são fácilmente realizados.

Dados técnicos Bosch PBH 2100 RE Bosch PBH 2100 SRE

Potência nominal absorvida 550 W

ø máx. de perfuração em betão 20 mm

ø máx. de perfuração em aço 13 mm

ø máx. de perfuração em madeira 30 mm

Rotações em vazio 0 – 2.300 r.p.m.

Número de impactos 0 – 5.800 i.p.m.

Energia de impacto individual 1,7 J

Mecanismo de percussão Bosch pneumático

Peso da máquina 2,2 kg

Encaixe para o acessório SDS-plus

Bloqueio de rotação sim

Vario-Lock sim

Rotação reversível direita / esquerda sim

Design Slimline sim

Bloqueio de marcha contínua sim

Material a fornecer

Bucha de coroa dentada – üsim

Punho adicional sim

Batente de profundidade sim

Mala de plástico sim
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Apoio Softgrip no punho

Para um trabalho seguro 
e confortável

Rotação reversível 
 direita / esquerda

Comutação do  
sentido de trabalho

Bucha de coroa dentada

Bucha substituível 
para um encaixe  
simples (SRE)

Interruptor Lock

Interruptor para fixar 
a função de bloqueio

Electrónica Bosch

Para acelerar de forma con-
tínua através do interruptor 
de aceleração

Cabo de borracha

Cabo flexível com 2,5 m 
de comprimento

Motor potente

Com 550 Watt de potência  
e uma força de impacto de 
1,7 Joule

Botão de funcionamento

Para comutar o modo 
de funcionamento

Bucha SDS-plus

Para uma substituição 
 rápida e um assento seguro 
das brocas ou cinzéis 

Capa de protecção 
contra o pó

Evita a entrada de sujidade 
na guia da broca, providen-
ciando uma vida útil mais 
longa dos acessórios

Punho adicional

Sempre tudo sob controlo 
em qualquer situação

Fixação do punho adicional

Ajuste individual da posição  
do punho para uma ergonomia 
perfeita

13



A força concentrada 
        dos martelos perfuradores Bosch Bricolage

Bosch PBH 3000-2 FRE Bosch PBH 2900 FREBosch PBH 3000 FRE
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Bosch Uneo

Bosch PBH 2800 RE Bosch PBH 2100 RE / SRE

Bosch Uneo Maxx

A Bosch dispõe de uma série completa de martelos perfura-
dores indicados para qualquer fim de utilização. O Uneo e o 
Uneo Maxx trabalham sem cabo com mecanismo pneumático 

de percussão, sendo assim os martelos mais valiosos e ver-
sáteis que podem ser usados de forma flexível para as mais 
diversas situações.

NOVO!
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