
Sistemas completos  
para perfurações  

diamantadas eficientes
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Potência e inteligência em perfeita harmonia.
A medição da eficiência, em termos de número de furos feitos 
por hora ou por dia, trata também de fatores de utilidade e 
ergonomia. É por esta razão que a Husqvarna desenvolveu 
um programa de produtos que abrange de forma inteligente, 
todas as necessidades do setor de perfuração diamantada – 
desde máquinas elétricas fáceis de usar para perforação portá-
til, até sistemas de perfuração com alimentação automática. 

A Husqvarna DM 220 tem o Sistema 
Eletrónico de Posicionamento, que 
ajuda o utilizador a perfurar no 
ângulo exatamento certo, sem suporte.

Na vanguarda do desenvolvimento.
A força única da Husqvarna é que desenvolvemos e fabricamos 
todos os componentes dos nossos sistemas – incluindo as nossas 
máquinas, suportes e ferramentas diamantadas. Assim, quando 
escolhe uma Husqvarna, está sempre na vanguarda do desenvolvi-
mento. As nossas soluções inovadoras e pessoal de serviços conhe-
cedor, oferecem-lhe uma vantagem competitiva significativa e uma 
segurança a longo prazo, quer seja um profissional, uma empresa 
de aluger de equipamentos ou empreiteiro da construção civil.

Sistemas flexíveis, fáceis de usar.
É com base neste conceito de sistema da Husqvarna, que desen-
volvemos todos os componentes para serem combináveis, ou seja, 
as máquinas, ferramentas e suportes funcionam todos em conjun-
to para fornecer resultados perfeitos. Pode facilmente montar o 
sistema ideal para o tipo de perfuração que normalmente faz; se 
pretender ajuda para selecionar o seu sistema, este folheto contém 
seis sistemas de perfuração préconfigurados, para uma variedade 
de requisitos. Tudo para lhe poupar tempo e esforço.
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Potência e inteligência em perfeita harmonia.

A tecnologia única Diagrip™ da Husqvarna, desenvolvida internamente, 
oferece uma distribuição optimizada dos diamantes através dos segmentos, 
proporcionando uma maior durabilidade da broca e velocidades de corte 
20 — 30 porcento mais altas do que as brocas convencionais,

O Elgard™ indica no painel 
LED quando está a perfurar 
com potência otimizada, o que 
permite ao operador perfurar  
à pressão máxima e assim pro-
longar a vida útil do motor  
e das ferramentas.

Inovações que ampliam  
a sua rentabilidade.
Na Husqvarna, damos prioridade ao desenvolvimento 
de produtos, o nosso programa de produtos inclui várias 
inovações interessantes e únicas. Um exemplo é a nossa 
unidade de alimentação automática Husqvarna AD 10, 
que permite ao operador perfurar a uma velocidade oti-
mizada, ao mesmo tempo que trabalha em vários furos 
simultaneamente. Para um profissional, isto significa 
uma maior eficiência – mais furos por dia – e o poten-
cial para uma grande rentabilidade.
 Outro exemplo são as brocas da série D 1200 com a 
tecnologia revolucionária Diagrip™, que fornece ferra-
mentas diamantadas com uma capacidade de perfuração 
e durabilidade superiores.

Líder mundial em ergonomia.
Todo o nosso programa de produtos é caracterizado pela 
sua utilidade e ergonomia, aplicando-se a tudo, desde a 
colocação e design das pegas e comandos, até soluções 
inteligentes que facilitam o seu trabalho e reduzem o 
esforço físico do utilizador. Exemplos são a iluminação, 
suportes de perfuração compactos, desenhados para 
transporte e montagem rápida e fácil.
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Sistema de perfuração elétrico 
com alimentação automática.
Um dos sistemas de perfuração mais fáceis de usar e produtivos do 
mercado. A alimentação automática AD 10 melhora a eficiência 
e ergonomia. O operador não tem que alimentar manualmente  
a perfuradora e pode preparar o próximo passo enquando  
a perfuração continua.

HuSqvarNa DM 340
Motor de perfuração muito potente para furos de grandes 
dimensões. Máx. Ø 400 mm. O painel LED indica quando 
está a trabalhar com carga otimizada, para eficiência máxima 
e desgaste mínimo. A caixa de velocidades de 3 mudanças 
permite uma vasta gama de aplicações. Potência 3,3 kW 
monofásica. Peso 14 kg.

HuSqvarNa aD 10
Alimentação de perfuração automática, fácil de montar e operar 
no suporte. Assegura uma velocidade de alimentação otimizada. 
Reduz o esforço do operador e fornece uma perfuração mais efi-
ciente. Velocidade máx de alimentação 3,2 m /min. Peso 3,6 kg.

HuSqvarNa DS 450
Suporte de alta resistência para os motores de 
perfuração elétricos maiores da Husqvarna. 
Pronto para AD 10. Alimentação de dois tem-
pos. Engate rápido para o motor de perfuração. 
Comprimento do curso 700 mm. Peso 25 kg.

HuSqvarNa DM 280
Motor elétrico de perfuração potente para furos de tamanho médio. 
Máx. Ø 350 mm. O painel LED indica quando está a trabalhar 
com carga otimizada, para eficiência máxima e desgaste mínimo.  
A caixa de velocidades de 3 mudanças permite uma vasta gama  
de aplicações. Potência 2,7 kW monofásica. Peso 14 kg.

Perfuração automática, horizontal e vertical. Perfuração angulada automática.

Leia o código QR para 
obter mais informações 
sobre este sistema.
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MATERIAL SÉRIE D 1200 DIAgRIp™ 

1210 1220 1235 1245 1265
pEDRA NATURAL, 
gRANITO / gRÉS l l l – –
BETÃO, RÍgIDO l l l – –
BETÃO, NORMAL l l l l l

BETÃO, MACIO l l l l l

BETÃO, ABRASIVO l l l l l

ASFALTO – – – – l

TIJOLO l l l l l

BLOCO DE BETÃO l l l l l

l = Ótimo l = Bom l = Aceitável – = Não recomendado

Fácil de usar. Pode facilmente 
ajustar a velocidade, direcção ou 
potência com apenas um coman-
do. A AD10 controla a perfuração 
e alimentação completamente auto-
maticamente e pára quando o furo 
está terminado. O comando tam-
bém é utilizado para uma retração 
rápida da broca.

Potência otimizada.  
O LED no motor de perfuração 
indica quando a potência está oti-
mizada, para assegurar o melhor 
desempenho possível em todos os 
materiais, e prolongar a vida útil  
da máquina e ferramentas. 

Caixa de velocidades  
com 3 mudanças. A DM 280 
e DM 340 têm uma caixa de veloci-
dades com 3 mudanças, arrefecida 
com água, para perfuração otimiza-
da. A ligação da mangueira de água 
pode ser rodada 180 graus para faci-
litar a operação.

Leve e compacta. O suporte 
DS 450 é muito estável, mas tam-
bém leve e compacto, facilitando  
a sua utilização e transporte.

HuSqvarNa D 1200 DIagrIP™
As brocas da série D 1200 foram desenvolvidas para motores 
de perfuração potentes, como o DM 280 e o DM 340. Os 
segmentos incluem a tecnologia Diagrip™, que oferece uma 
distribuição otimizada dos diamantes, que rende velocidades 
de corte mais altas e uma maior durabilidade comparado 
com a tecnologia convencional.

Ferramentas diamantadas recomendadas.

Ver a página 13 para acessórios.
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Sistema de perfuração gyro  
com alimentação automática.
Um dos sistemas de perfuração mais flexíveis e fáceis de usar do mercado. O suporte 
Gyro pode ser rapidamente montado no lugar pelo telescópio. A coluna de perfuração 
também pode ser posicionada de forma a permitir perfurar em qualquer direção,  
a partir de uma única posição. A alimentação automática AD 10 oferece  
o máximo de produtividade e uma ergonomia excelente.

HuSqvarNa DM 340
Motor de perfuração muito potente para 
furos de grandes dimensões. Máx. Ø 400 
mm. O painel LED indica quando está a 
trabalhar com carga otimizada, para eficiên-
cia máxima e desgaste mínimo. A caixa de 
velocidades de 3 mudanças permite uma 
vasta gama de aplicações. Potência 3,3 kW 
monofásica. Peso 14 kg.

HuSqvarNa DS 50 gyro
Um suporte de aço estável e extremamente 
flexível. Permite-lhe perfurar para cima, 
para baixo, na horizontal ou em qualquer 
ângulo, de uma única posição. Um suporte 
perfeito para perfuração de junções. Fácil 
de montar entre o solo e o teto com o teles-
cópio, poupando tempo, sem ser necessá-
rio fazer furos para os expansores. Compri-
mento do curso 670 mm. Peso 56 kg.

HuSqvarNa aD 10
Unidade de alimentação de perfuração automática montado num 
suporte. Controla a alimentação a uma velocidade otimizada. Muito 
fácil de usar. Reduz esforço do utilizador e aumenta a eficiência da 
perfuração. Velocidade máx de alimentação 3,2 m /min. Peso 3,6 kg.

Perfuração automática no teto. Perfuração automática no solo.

Perfuração angulada automática. Perfuração de costura vertical.
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MATERIAL SÉRIE D 1200 DIAgRIp™ 

1210 1220 1235 1245 1265
pEDRA NATURAL, 
gRANITO / gRÉS l l l – –
BETÃO, RÍgIDO l l l – –
BETÃO, NORMAL l l l l l

BETÃO, MACIO l l l l l

BETÃO, ABRASIVO l l l l l

ASFALTO – – – – l

TIJOLO l l l l l

BLOCO DE BETÃO l l l l l

l = Óptimo l = Bom l = Aceitável – = Não recomendado

Montagem fácil e rápida. O suporte  
é fácil de montar com o telescópio, entre o solo  
e o teto, sem ser necessário fazer furos para os 
expansores.

Possibildades infinitas. Assim que o 
suporte estiver montado, poderá perfurar para 
cima, na horizontal, em ângulo, tudo de uma 
única posição.

Ergonomia excelente. O sistema ajuda 
a prevenir lesões relacionadas com trabalho, ao 
eliminar cargas pesadas e posições de trabalho 
desconfortáveis, como durante a alimentação.

HuSqvarNa D 1200 DIagrIP™
A grande capacidade das brocas da série D 1200 pode ser totalmente potenciada 
com o robusto motor DM 340. O design especial dos segmentos oferece um 
arranque rápido e fácil. Combine isto com a capacidade do suporte Gyro de per-
furar em vários ângulos, e ganha uma grande vantagem.

Ferramentas diamantadas recomendadas.

Ver a página 13 para acessórios.
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Sistema de perfuração hidráulica 
para aplicações potentes.
Um sistema de perfuração hidráulico muito robusto, do tipo clássico. Desenvolvido 
para responder a trabalhos de perfuração exigentes, com manutenção reduzida.  
O sistema de perfuração da Husqvarna mais potente de sempre.

HuSqvarNa DM 406 H
Um motor de perfuração robusto e 
potente para aplicações pesadas. Máx  
Ø 650 mm. Caixa de velocidades mecâ-
nica de 2 velocidades e um regulador  
de rpm hidráulico de três tempos. 
Potência 9,3 kW. Peso 16 kg.

HuSqvarNa DS 70 aTS
Suporte de aço de alta resistência, estável, para furos até Ø 650 mm. 
A coluna pode ser articulada e inclinada para um posicionamento 
rápido. A suporte traseiro oferece uma força e precisão extras. Com-
primento do curso 680 mm. Peso 37 kg.

HuSqvarNa PP 325 E
Conjunto hidráulico elétrico para o DM 406 H e outro equipa-
mento hidráulico. O SoftStart™ assegura um arranque macio  
e suave. Uma unidade compacta que pode ser facilmente trans-
portada por uma pessoa. Pode funcionar com um fusível de  
16 A. Saída 9,3 kW. Peso 95 kg incluindo o óleo.

Diâmetros grandes. Perfuração profunda. Perfurar em locais difíceis.
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MATERIAL SÉRIE D 1200 DIAgRIp™

1210 1220 1235 1245 1265
pEDRA NATURAL, 
gRANITO / gRÉS l l l – –
BETÃO, RÍgIDO l l l – –
BETÃO, NORMAL l l l l l

BETÃO, MACIO l l l l l

BETÃO, ABRASIVO l l l l l

ASFALTO – – – – l

TIJOLO l l l l l

BLOCO DE BETÃO l l l l l

l = Óptimo l = Bom l = Aceitável – = Não recomendado

Controlo de rpm 
 hidráulico. O controlo de rpm 
hidráulico trifásico facilita o ajusta-
mento das rpm durante a operação, 
podendo assim otimizar a veloci-
dade ao material em que está a tra-
balhar.

Caixa de velocidades com 
2 mudanças. Caixa de veloci-
dades mecânica que combina com 
o controlo de rpm para oferecer 
seis mudanças, e assim oferecer o 
melhor desempenho de perfuração 
de qualquer aplicação. A caixa de 
velocidades é arrefecida com água 
para aumentar a vida útil de serviço.

Estável e flexível. O suporte 
é extremamente estável, mas tam-
bém flexível. A coluna pode ser 
rodada 360 graus e inclinada 180 
graus, ficando a perfuradora rapida-
mente em posição.

HuSqvarNa D 1200 DIagrIP™
As brocas da série D 1200 foram desenvolvidas para motores 
de perfuração potentes, como o DM 406 H. Os segmentos 
incluem a tecnologia Diagrip™, que oferece uma distribui-
ção otimizada dos diamantes, que rende velocidades de corte 
mais altas e uma maior durabilidade comparado com a tecno-
logia convencional.

Ferramentas diamantadas recomendadas.

Ver a página 13 para acessórios.
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Sistema de perfuração  
portátil com pega em D.
Um sistema de perfuração flexível e fácil de usar, para perfurações portáteis. 
Ideal para espaços limitados, onde não é prático usar o suporte. O suporte  
é utilizado para perfurações de grandes dimensões. Ideal para profissionais  
e empresas de aluguer.

HuSqvarNa DS 250
Suporte compacto de alumínio, desenvolvido para o DM 220. Alimenta-
ção de 2 velocidades para otimização dependente das aplicações. Engate 
rápido para o motor de perfuração. Perfeito para trabalhos que exigem 
uma montagem rápida do suporte. Comprimento do curso 684 mm. 
Peso 16 kg.

HuSqvarNa DC 1400
Uma unidade de recolha de poeiras leve, compacta e eficiente, que 
trata de tanto de trabalhos húmidos como secos. Limpeza automá-
tica do filtro de poeiras. Potência 1400 kW monofásica.

HuSqvarNa DM 220
Sistema de perfuração fácil de usar, com a pega D ergonómica.  
A pega dianteira pode ser inclinada 180 graus para facilitar per-
furações em espaços limitados. O Sistema de Posicionamento 
Eletrónico mostra se está a trabalhar com o ângulo de perfuração 
correto. Perfuração livre: máx Ø 80 mm. Perfuração com suporte: 
máx Ø 150 mm. Pode ser usado para perfurações húmicas ou 
secas. A caixa de velocidades de 3 mudanças permite uma vasta 
gama de aplicações. Potência 1850 kW. Peso 7,5 kg.

Perfuração seca portátil. Perfuração seca com suporte. Perfuração húmida com suporte.
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MATERIAL SÉRIE D 1200 DIAgRIp™ SÉRIE D 800

D 1210 D 1235 D 835

TIJOLEIRA l – –
pEDRA NATURAL, gRANITO l l l

pEDRA NATURAL, gRÉS l l l

BETÃO, RÍgIDO l l l

BETÃO, NORMAL l l l

BETÃO, MACIO l l l

BETÃO, ABRASIVO l l l

ASFALTO – – –
TIJOLO l l l

BLOCO DE BETÃO l l l

l = Óptimo l = Bom l = Aceitável – = Não recomendado

Botão de meia mudança integrado. Para arranques mais 
fáceis a rpm mais baixas. Este botão ergonómico tem o SmartStart inte-
grado, que pode utilizar sem alterar a pega. 

Ligação robusta. O DM 220 monta-se facilmente no suporte, 
 graças à sua ligação robusta. Uma cobertura de plástico protege a ligação 
de sujidades e desgaste, durante perfuração livre.

Ângulo correto. O Sistema de Posicionamento Eletrónico tem um 
LED que mostra quando a máquina está na horizontal ou na vertical. 
Também pode ser definida para qualquer ângulo desejado.

Húmido ou seco. O DM 220 pode ser usado para perfurações 
húmicas ou secas. A função de controlo de poeiras tem a mesma ligação 
para a mangueira de água e para a mangueira de recolha de poeiras.

Leia o código QR para 
obter mais informações 
sobre este sistema.

BroCaS DIaMaNTaDaS HuSqvarNa 
A vasta gama de brocas diamantadas da Husqvarna atestam o seu valor 
com este sistema de perfuração. Para perfurações a seco, recomendamos 
a D 835; para perfurações a húmido, a D 1200 Diagrip™. Estas brocas 
têm segmentos e tubos mais estreitos, proporcionando um corte mais 
rápido, mesmo com perfuradoras mais portáteis como a DM 220. Tam-
bém implica que a broca necessita de menos pressão de alimentação,  
o que é uma grande vantagem para perfurações livres.

Ferramentas diamantadas recomendadas. 

Ver a página 13 para acessórios.
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MATERIAL SÉRIE D 1200 DIAgRIp™ SÉRIE D 800

D 1210 D 1235 D 835

TIJOLEIRA l – –
pEDRA NATURAL, gRANITO l l l

pEDRA NATURAL, gRÉS l l l

BETÃO, RÍgIDO l l l

BETÃO, NORMAL l l l

BETÃO, MACIO l l l

BETÃO, ABRASIVO l l l

ASFALTO – – –
TIJOLO l l l

BLOCO DE BETÃO l l l

l = Óptimo l = Bom l = Aceitável – = Não recomendado

Sistema de perfuração 
portátil com pega  
de pistola.
Um sistema de perfuração robusto e prático, que pode ser 
 operado sem suporte. Ideal para espaços limitados, onde  
não é prático usar o suporte. O suporte é utilizado para  
brocas de grandes dimensões. Ideal para profissionais  
e empresas de aluguer.

HuSqvarNa DS 150
Um suporte leve e estável, desenvolvido para a DM 230. Fácil de montar  
e desmontar. Perfeito para trabalhos mais pequenos que exigem uma mon-
tagem rápida do suporte. Comprimento do curso 495 mm. Peso 15,5 kg.

HuSqvarNa DM 230
Motor de perfuração elétrico robusto, com pega de pistola 
ergonómica, uma máquina compacta e portátil. Perfuração 
livre: máx Ø 80 mm. Perfuração com suporte: máx Ø 150 mm. 
Caixa de velocidade de 3 mudanças arrefecida a água.  
Potência 1850 kW. Peso 7,0 kg.

Caixa de velocidades com 
3 mudanças. Desempenho 
otimizado de perfuração, graças à 
caixa de velocidades de 3 mudan-
ças, que lhe permite ajustar a velo-
cidade a qualquer material.

Pega de pistola. Pega de pis-
tola com design ergonómico ofere-
ce um bom controlo ao utilizador.

Perfuração seca portátil.Perfuração húmica portátil. Perfuração húmida com suporte.

Ver a página 13 para acessórios.

Ferramentas diamantadas recomendadas. 
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acessórios do sistema.
Ver o nosso catálogo de produtos ou www.husqvarnacp.com para obter as especificações técnicas.

HuSqvarNa WT 15
Permite perfuração húmida sem acesso a água 
corrente. Capacidade do depósito de 15 litros, 
para cerca de 45 minutos de operação. A bom-
ba funciona com um motor operado a bateria 
com um acumulador de 18,5V.

HuSqvarNa vP 200
Bomba de vácuo para prato de vácuo. 230 V. 
Fluxo de ar 2000 l / min a 0,9 bar.

KIT DE aNCoragEM
Porca grande flexível, retém parafuso e 5 âncoras.

HuSqvarNa DC 1400
Uma unidade de recolha de 
poeiras leve, compacta e eficien-
te, que trata tanto de trabalhos 
húmidos como secos. Potência 
1400 kW monofásica.

aDaPTaDor Para BroCaS
Grande seleção de adaptadores para vários  
tipos roscas.

SISTaMa DE rECoLHa DE água
Para recolha de água durante perfurações verticais 
para cima, com motor de perfuração elétrico.

CoLETorES  
DE PoEIraS E LaMaS
Disponível em vários designs. 
Adequado para todos os sistemas.

ESPaçaDor Para 
 MoNTagEM ráPIDa 
Para montagem rápida em suporte, 
em perfurações com brocas grandes. 
Comprimento 50 mm.

MECaNISMo  
DE CENTragEM
Facilita o início do furo em perfura-
ções portáteis. Para D 835.

ExTraTor DE BroCaS
Mecanismo para extraír brocas pre-
sas no furo. Encaixa na maioria das 
roscas de brocas.

BaSE DE váCuo
Prende o suporte sem ser necessário 
fazer furos na superfície adjacente. 
Para DS 450, DS 250 e DS 150. 

MECaNISMo TELESCóPICo  
DE auxíLIo No arraNquE
Mecanismo telescópico para arranques fáceis  
e seguros durante perfurações portáteis.

aNEL DE DESENgaTE ráPIDo
Mecanismo para desengate da rosca da broca 
do encaixe do motor.
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SISTEMA SISTEMA DE pERFURAçÃO ELÉTRICO 
COM ALIMENTAçÃO AUTOMáTICA

SISTEMA DE pERFURAçÃO ELÉTRICO 
COM ALIMENTAçÃO AUTOMáTICA

SISTEMA DE pERFURAçÃO 
gyRO COM ALIMENTAçÃO 
AUTOMáTICA

SISTEMA DE pERFURAçÃO 
hIDRáULICA pARA ApLICAçÃO 
pOTENTES

SISTEMA DE pERFURAçÃO 
 pORTáTIL COM D-gRIp

SISTEMA DE pERFURAçÃO 
 pORTáTIL COM  
pEgA DE pISTOLA

Componentes DM 280, DS 450, AD 10,  
série D 1200 Diagrip™

DM 340, DS 450, AD 10,  
série D 1200 Diagrip™

DM 340, DS 50 Gyro, AD 10,  
série D 1200 Diagrip™ 

DM 406 H, DS 70 ATS,  
série D 1200 Diagrip™

DM 220, DS 250,  
série D 1200 Diagrip™ 

DM 230, DS 150,  
série D 1200 Diagrip™ 

Potência, W 2700 3300 3300 9300 1850 1850

Motor Elétrico, monofásico Elétrico, monofásico Elétrico, monofásico Hidráulico Elétrico, monofásico Elétrico, monofásico

Tensão, V 230 230 230 – 230 230 

Velocidade do veio, plena carga, rpm 240 / 540 / 930 * 
350 / 780 / 1340 **

240 / 540 / 930 240 / 540 / 930 120 / 230 / 340 / 580 / 980 / 1400 580 /1400 / 2900 580 /1400 / 2900

Conexão perfuração Externa 1 1/4" 7 UNC Externa 1 1/4" 7 UNC Externa 1 1/4" 7 UNC Veio 1 1/4" 7 UNC , veio CR 128 1 1/4" rosca exterior  
1/2" rosca interior

1/2" rosca interior

Diâmetro de perfuração, máx mm 450 450 350 650 250 150

Comprimento curso, mm 700 700 670 680 685 495

Peso total, kg 40,6 41,6 73,6 53 23,5 22,5

Nível de pressão de som, dB(A) 88 88 88 – 90 90

Potência de som, dB(A) 97 97 97 – 94 94

* Versão baixa velocidade ** Versão alta velocidade

resumo do sistema.
Ver o nosso catálogo de produtos ou www.husqvarnacp.com  
para obter as especificações técnicas.

Brocas recomendadas.
Ver o nosso catálogo de produtos ou www.husqvarnacp.com para obter as especificações técnicas.

HuSqvarNa D 1210 DIagrIP™
Velocidade alta em materiais  
muito rígidos
Alta velocidade e corte livre extraordinário em 
betão muito rígido e pedra. O design do seg-
mento facilita a eliminação de lamas e reduz a 
fricção. Para motores de 1,5 kW. Ø 52 – 350 mm.

HuSqvarNa D 1220 DIagrIP™
Desempenho para condições difíceis
Oferece uma performance otimizada em betão 
médio a rígido. Oferece alta velocidade e exce-
lente performance em condições difíceis. Para 
motores de 2,4 kW. Ø 52 – 350 mm.

HuSqvarNa D 1235 DIagrIP™
A broca mais versátil
Uma broca versátil para cortes rápidos e fáceis 
para aplicações comuns. Para motores de 2,4 kW. 
Ø 36 – 350 mm.

HuSqvarNa D 1245 DIagrIP™
Ideal para materiais médios e macios 
Grande durabilidade em aplicações duras graças 
à combinação otimizada de ligantes e diaman-
tes no segmento. Para motores de 3 kW.  
Ø 52 – 350 mm.

HuSqvarNa D 1265 DIagrIP™
Durável e perfurações livres  
em materiais abrasivos
Excelente durabilidade em betão, asfalto abrasi-
vos e materiais reforçados, graças à combinação 
otimizada de ligantes e diamantes. Para motores 
de 3 kW. Ø 52 – 350 mm.
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SISTEMA SISTEMA DE pERFURAçÃO ELÉTRICO 
COM ALIMENTAçÃO AUTOMáTICA

SISTEMA DE pERFURAçÃO ELÉTRICO 
COM ALIMENTAçÃO AUTOMáTICA

SISTEMA DE pERFURAçÃO 
gyRO COM ALIMENTAçÃO 
AUTOMáTICA

SISTEMA DE pERFURAçÃO 
hIDRáULICA pARA ApLICAçÃO 
pOTENTES

SISTEMA DE pERFURAçÃO 
 pORTáTIL COM D-gRIp

SISTEMA DE pERFURAçÃO 
 pORTáTIL COM  
pEgA DE pISTOLA

Componentes DM 280, DS 450, AD 10,  
série D 1200 Diagrip™

DM 340, DS 450, AD 10,  
série D 1200 Diagrip™

DM 340, DS 50 Gyro, AD 10,  
série D 1200 Diagrip™ 

DM 406 H, DS 70 ATS,  
série D 1200 Diagrip™

DM 220, DS 250,  
série D 1200 Diagrip™ 

DM 230, DS 150,  
série D 1200 Diagrip™ 

Potência, W 2700 3300 3300 9300 1850 1850

Motor Elétrico, monofásico Elétrico, monofásico Elétrico, monofásico Hidráulico Elétrico, monofásico Elétrico, monofásico

Tensão, V 230 230 230 – 230 230 

Velocidade do veio, plena carga, rpm 240 / 540 / 930 * 
350 / 780 / 1340 **

240 / 540 / 930 240 / 540 / 930 120 / 230 / 340 / 580 / 980 / 1400 580 /1400 / 2900 580 /1400 / 2900

Conexão perfuração Externa 1 1/4" 7 UNC Externa 1 1/4" 7 UNC Externa 1 1/4" 7 UNC Veio 1 1/4" 7 UNC , veio CR 128 1 1/4" rosca exterior  
1/2" rosca interior

1/2" rosca interior

Diâmetro de perfuração, máx mm 450 450 350 650 250 150

Comprimento curso, mm 700 700 670 680 685 495

Peso total, kg 40,6 41,6 73,6 53 23,5 22,5

Nível de pressão de som, dB(A) 88 88 88 – 90 90

Potência de som, dB(A) 97 97 97 – 94 94

* Versão baixa velocidade ** Versão alta velocidade

SérIE D 1200 
para diâmetros pequenos  
e aplicações portáteis
Brocas especialmente concebidas com  
um tubo de paredes finas, ligação 1 / 2" G  
e comprimento de 350 mm. 

A D 1210 oferece uma velocidade muito alta  
e corte livre em todas as aplicações portáteis.  
Ø 8 – 151 mm.

A D 1235 tem uma coroa mais espessa (3 mm) 
a partir do diâmetro 36 mm. Especialmente 
recomendado para materiais mais abrasivos, 
em suportes de perfuração, para perfurações 
mais profundas. Ø 35 – 151 mm.

HuSqvarNa D 835
Broca versátil para perfurações 
portáteis secas ou húmidas 
Uma broca versátil para perfurações secas  
e húmidas, com suporte ou portátil. Para 
 motores 1,8 – 3 kW. Ø 37 – 200 mm.

HuSqvarNa D 810
Broca versátil para perfurações 
portáteis húmidas
Ferramenta rápida e versátil para uma variedade 
de aplicações. Forma de segmento única para 
reduzir a fricção. Forma de coroa única, em 
diâmetros inferiores a 50 mm. Comprimentos 
menores e tubos de paredes finas para máqui-
nas portáteis. Ø 10 – 131 mm.
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www.husqvarnacp.com

Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group as displayed at www.international.husqvarna.com 
We reserve the right to make changes in technology and specifications without prior notice.

Para mais informações 
sobre a gama de 
perfuração Husqvarna, 
digitalizar o tag QR.




