
 
 
   
 

  

 

  

 

 

Rebarbagem e 

Chanfragem 

 

 

 

Uma verdadeira 

polivalente! 

 

EKF 300/450 

O multi-talento para 

chanfragem de arestas a 

preços acessíveis. 

 

 



 
 
   
 

  

 

 

 

EKF 300/450 – a Polivalente 

Versátil: versatlhhhhh 
 

o Rebarbagem de 
contornos, raios, furos. 

o Preparação de solda a 
300 

o Chanframento de arestas 
e bordas visíveis 

 

Poderosa e Segura: jjj 
o Potência de 1.5Kw a 

6000min-1 
o Arranque suave,  com 

protecção térmica e de 
sobrecarga. 

Portátil: jjjjjjjjjjj 
Operacional, leve e  
fácil de usar. 

Eficaz: jjjjjjjjjjjjjjjjj 
Trituradora com dois 
discos reversíveis  em 
carboneto sinterizado. 

Precisa: jjjjjjjjoojjj 
Ajustamento contínuo 
da largura com a ajuda 
de uma escala. 



 
 
   
 

  

 

 

Chanfragem de 
estreito e bordas 

 

Trituradora a 300 ou 450 

 

R 2.5mm Cortador de raio para 

raios 2.5mm 

Trabalho de pequenas partes  

Despacho nº ZKF 100 

Ajustamento fácil 

A máquina EKF é adequada para 

o chanfragem e rebarbagem de 

peças metálicas feitas de aço, 

aço inoxidável, metais não 

inferrujáveis, latão e plástico. 

O design prático e compacto 

permite a sua utilização em 

superfíceis planas, raios 

internos e externos e furos de 

22mm. 

O fácil ajustamento permite a 

sua preparação para trabalhos 

de soldadura. Estão disponíveis 

trituradoras com um ângulo de 

chanframento de 450 ou, 

opcionalmente, de 300 R2.5mm. 

Um motor potente com 1500W 

de saída, arranque suave, 

proteção térmica e de 

sobrecarga, preenche os 

requisitos básicos para uma 

máquina potente. 

Alto desempenho com discos 

reversíveis de corboneto 

sinterizado e com ligação ao  

motor 

 

 

Rebarbagem e 

Chanfragem 

 
A máquina EKF de 

rebarbação e chanfração 

pode ser usada 

universalmente nas 

indústrias e oficinas. É 

adequada para os seguintes 

campos de aplicação: 

 Fabricação de moldes; 

 Caldeira e processo de 

construção; 

 Engenharia mecânica; 

 Trabalho de chapa de 

metal. 

de velocidade adaptada 

para estas aplicações, 

que asseguram 

excelentes resultados de 

trabalho. 

Os discos reversíveis 

podem ser usados de 3 

formas.  

Devido ao pequeno rolo 

orientador, a inserção 

nos furos de ø 22 mm é 

possível sem quaisquer 

problemas. 



 
 
   
 

  

 

 

 

Especificações da máquina rebarbadora e chanfradora EFK 

Voltagem do motor 220-240VAC e 110V 

50-60Hz A.C. 

Saída 1.5Kw 

Velocidade 6000min-1 

Alimentação Manual 

Ângulo de chanframento 450 – opcionalmente 300 

Largura 450 0-8mm continuamente 

300 0-7mm continuamente 

 

Segura 

 Começo suave 

 Proteção de sobreaquecimento 

 Limitação anti-sobrecarga 

Dimensões (LxCxA) 310 x 138 x 295mm 

Peso 4,6Kg 

Despacho nº 

EKF 450 Versão 45°/ 230 V 

EKF 450 Versão 45°/ 110 V 

 

EKF 300 Versão 30°/ 230 V 

EKF 300 Versão 30°/ 110 V 

 

EKF 452 Versão R 2.5 mm/ 230 V 

EKF 425 Versão R 2.5 mm/ 110 V 

 

ZFR 450 Trituradora 45° 

ZFR 300 Trituradora 30° 
ZRF 452 Trituradora R 2.5 mm  

 

SHM 200 carboneto sinterizado 30°/45° 

SHM 202 carboneto sinterizado R 2.5 mm 

SHM 200-E carboneto sinterizado VARIO 30°/45° 

 

ZKF 100 

 

Escopo de fornecimento EFK 

1 máquina de rebarbamento e 

chanframento 

1 trituradora à escolha 

2 discos reversíveis de 

carboneto sinterizado 

1 chave inglesa SW 22 

1 mala de transporte em aço 

1 chave Sickle 

1 chave de fenda Torx T9 

1 manual de instruções 

1 certificado de garantia 

 

Acessórios 

Trituradora 450 

Trituradora 300 

Trituradora R 2.5mm 

discos reversíveis de carboneto 

sinterizado (2 por trituradora) 

Suporte de metal para BDS 

Máquinas de rebarbação e 
chanfração EFK 300, EFK 450 e 

EFK 452. 

SMH 200-E, com revestimento 
Vario para o serviço de 
otimização com aço e aço 

inoxidável. 

 

Serviço 

Em caso de dúvida, não hesite 
em contactar a nossa base da 
BDS ou a nossa equipa a 

qualquer momento. 

 

 

 

 
Novo: Raio 2.5mm Trituradora 30º - 

Chanfradora 0-7mm 

Trituradora 45º - 

Chanfradora 0-8mm 
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