EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS
APARADOR GRAMA
BIPARTIDO

Ideal para arremates e acabamentos em calçadas, muros e canteiros
Desmontavel - facilita no transporte
Punho ergonômico
Suporte para trava da extenção
Carretel semi-automático com dupla saída de nylon.

Cód:
14425
16453
3369
3370

220V
127V
220V
127V

1000W
1000W
1500W
1500W

Emb:
Un.
Un.
Un.
Un.

SOPRADOR ELÉTRICO 220V
2000W

Soprador de folhas elétrico fabricado em material de qualidade,
proporciona resistência e eficiência na utilização.
Indicado para soprar grama cortadas, folhas secas e outros detritos,
facilitando a limpeza e manutenção do seu jardim.
- Tensão: 220V Mono
- Frequência do motor: 60Hz
- Potência: 2000 W
- Vol. De sopro: 660 m³/h

Cód: Emb:
254 Un.

MÁQUINA CORTAR GRAMA C/
COLETOR 220V 28LT 1200W
Potente Motor de 1200W 220V
3 níveis de altura de corte
Coletor de grama com capacidade de 28 litros
Leve e fácil de transportar
Motor com escovas que exige manutenção e troca
32 cm de área de corte

Cód: Emb:
2454 Un.

Soprador de folhas elétrico com saco recolhedor fabricado em material de
qualidade, proporciona resistência e eficiência na utilização. Indicado para
soprar e sugar grama cortada, folhas secas e outros detritos, facilitando a
limpeza e manutenção do seu jardim. Super leve e ótima empunhadura
facilitando o transporte. Com dupla velocidade, saco recolhedor de 45 litros e
grande capacidade de sopro.
Especificações Técnicas:
- Código: 36058.2
- Tensão: 220V
- Frequência do motor: 60Hz
- Potência: 3000W

Cód:
19337

Emb:
Un.

Recursos e Benefícios:
- Potente e compacta é tudo que você precisa para realizar as tarefas mais difíceis
em casa.
- Sua pressão torna a limpeza de pátios, calçadas, janelas, terraços, bicicletas,
motocicletas e carros uma tarefa fácil e rápida.
- Sua função de auto-sucção lhe permite usar qualquer fonte: um balde, um lago
ou uma piscina.
- Também é útil quando a pressão do fornecimento principal é baixa.

Cód:
2836 127V
2830 220V

Emb:
Un.
Un.

PISTOLA PINTURA
PNEUMATICA ALUMÍNIO

PISTOLA PINTURA
COMPRESSOR C/ACESSÓRIOS
500W

Indicada para oficinas de reparação automotiva, empresas de comunicação
visual, fabricantes de móveis, etc.
Diâmetro do bico 2
Consumo de ar 10 PCM
Pressão máxima de ar: 4 Bar
Amplitude do leque: 180-230mm
Rosca de entrada: 1/4" NPT interna
Sistema: sucção
Capacidade da caneca: 1.000 cc
Nível de pressão sonora: 77,1 dB (A)

Pistola de pintura elétrica 500W. Equipamento é composto por um compressorsoprador, mangueira e pistola de pulverização,com três regulagens de leque
(vertical, horizontal e circular). Com regulagem de fluxo de tinta, para uso
doméstico, permite obter resultados uniformes com um acabamento
profissional, sem borrar e sem manchar. Para tintas a base de água e solventes.

Cód:
10505 127V
10506 220V

Podador de cerca viva PCV 6200 é ideal para uso doméstico e semiprofissional,
proporcionando corte uniforme e ótimo rendimento para o acabamento de
jardins. Possui punho com ajuste de posição para facilitar a poda.
Especificações Técnicas:
- Código: 35982.1
- Motor: monofásico-60Hz
- Potência: 620W
- Voltagem: 220V
- Comprimento do sabre: 550mm
- Diâmetro máximo de corte: 20mm
- Dimensões: 200 x 170 x 980mm

Cód:
17707 220V
5491 127V

Motor 2 tempos, 37,2CC, Potencia Maxima 1,2kw, Comprimento
Sabre 16'' - 40cm, Capac tanque combustivel 310ML, Combustivel
Gasolina Aditivada 25L, Oleo 2T 1L. Usada para manutenção de
jardins, podar, desgalhar e cortar lenha.

Cód: Emb:
2961 Un.

Emb:
Un.

SOPRADOR SUGADOR ELÉTRICO PODADOR DE CERCA VIVA
220V 3000W
ELÉTRICO 620W

LAVADORA ALTA
PRESSÃO 1400W

Emb:
Un.

A Roçadeira Lateral, é indicado para limpeza de locais incluindo
grama, capim, mato e áreas que necessitem de corte de
vegetação alta e densa. Produto oferece maior autonomia de
corte e liberdade de movimentos, além de possuir ótima
qualidade nas peças.
Especificações Técnicas:
- Potência: 1,9HP / 1,4 kW
- Motor: 2 Tempos
- Cilindrada: 51,7 cc
- Corte Nylon: 330mm
- Corte Lâmina: 255mm
- Tubo Bipartido

Cód:
19336

MOTOSERRA SABRE 16''/40CM
38CC 1,2KW

Cód:
10507

ROÇADEIRA GASOLINA
BIPARTIDA 51,7CC

Emb:
Un.
Un.
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Emb:
Un.
Un.

LAVADORA ALTA PRESSÃO
MAX 1600W
Lavadora de alta pressão foi projetada para limpezas em geral. Indicada para
lava rápidos, carros de grande porte, condomínios e fachadas comerciais.
- Suporte integrado para armazenar acessórios
- Rodas para fácil transporte
- Bomba em alumínio
Acompanha:
- Engate para mangueira
- Filtro transparente
- Pistola
- Mangueira
- Lança com bico ajustável

Cód:
8952 127V
2837 220V

Emb:
Un.
Un.

BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA
VIBRAT ELEV.50M 220V 280W
1/2
*Altura submersão 20m. *Vazão máx. Q L/hora 1.480. *Cabo elétrico
10m. *280w. *FE 650
*Potencia 260w *Bocal de saída ¾ *Altura manométrica 55 mca
*Sucção 20 mts * Poços a partir de 6m

Cód:
7166

Emb:
Un.
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BOMBA D'AGUA PERIFÉRICA
220V 1/2CV 375W

Cód:
13626

Emb:
Un.

BOMBA D'AGUA PERIFÉRICA
BIVOLT 1/2CV 370W
Aplicação:
Ideal para transferência de água limpa e
isenta de sólidos de: cisternas, rios,
reservatórios, e no abastecimento de
residências, indústrias, no
campo em pequenas irrigações,
principalmente em sistemas que
necessitem de
maiores pressões. Utilizada para maior
altura (pressão).

Cód:
6951

MOTO ESMERIL 360W
MONOFÁSICO

Potência: 360W
Cavalos: 1/2 HP
Tensão: 110V ou 220V - Bivolt
Rotação: 3.450rpm
Rebolo indicado: 6"
Contém: 1 moto esmeril e 2 rebolos de 6".

*Frequência: 60 Hz
Rotação (rpm): 3090
Rebolos (pol): 6 x3/4 x1/2

Cód:
18931

Cód:
5479 127V
5480 220V

PRESSURIZADOR PL400P
(40MCA) BIVOLT 370W 1/2 CV
Indicado para pressurização de redes hidráulicas em geral,
drenagem de reservatórios e poços (até 8 metros), além da
utilização em residências, hotéis e estabelecimentos comerciais
com baixa pressão de água ou que usam aquecedores de água a
gás.

Emb:
Un.
Un.

PRESSURIZADOR PL9 (9MCA)
120W - LORENZETTI
Características:
- Potência Máxima 120W
- Pressão Máxima 9 mca
- Motor resfriado a água
- Baixo consumo de energia elétrica
- Produto Silencioso
- Funcionamento manual ou automático por
fluxostato
- Fácil instalação, manutenção prática e econômica
- Dúravel - Material resistente a corrosão
- Acompanha filtro retentor de partículas

Cód:
15328 127V
14830 220V

Emb:
Un.
Un.

ESMERILHADEIRA ANGULAR
4.1/2" 710W - HAMMER

Esmerilhadeira Angular com motor
compacto e forte, trabalhando de
forma mais eficiente. Eixo de
bloqueio localizado no topo para o
conforto do usuário. Guarda de
proteção ajustável sem chave. É
ideal para: uso em serralherias,
fundições, funilarias, metalúrgicas,
departamentos de manutenção e
construção civil.

A Esmerilhadeira Angular 4.1/2 GYEM7101 da
Hammer possui alta potência de 710 watts e
rotação de 1200 rpm. Possui ótimo custo
beneficio devido a sua ótima qualidade e
desempenho.
Conta com trava para uso contínuo que permite
a utilização da esmerilhadiera de maneira
contínua sem a necessidade de pressionar o
gatilho. Acompanha punho auxiliar que
proporciona maior conforte e segurança na hora
do trabalho

Cód:
18923 127V
18925 220V

FURADEIRA IMPACTO
10MM 3/8" 560W

FURADEIRA IMPACTO 10MM
3/8" 550W - HAMMER

Para furos em várias superfícies,
paredes, madeiras e metais. Pode ser
utilizado para instalação de prateleiras,
quadros, móveis, cortinas, suportes
para plantas e artesanatos.

Pistola de pintura elétrica 500W. Equipamento é composto por um compressorsoprador, mangueira e pistola de pulverização,com três regulagens de leque
(vertical, horizontal e circular). Com regulagem de fluxo de tinta, para uso
doméstico, permite obter resultados uniformes com um acabamento
profissional, sem borrar e sem manchar. Para tintas a base de água e solventes.

Emb:
Un.
Un.

Emb:
Un.
Un.

ESMERILHADEIRA ANGULAR
4.1/2" 900W

Cód:
Emb:
15331 Un.

Cód:
14725 127v
14532 220v

Ideal para bombeamento de água isenta de sólidos (água limpa)
em residências, poços, chácaras, praias, pequenos prédios,
aplicações de pequeno porte, entre outras, respeitando a altura
máxima para recalque de 26 metros (m.c.a.). Só para água, e
funcionamento elétrico
Precisa destravar a bomba pois senão ela queima (vem travada
de fábrica).

Cód:
5311 127V
5312 220V

Emb:
Un.

MOTO ESMERIL 6" 360W
BIVOLT

Emb:
Un.

BOMBA D'AGUA PERIFÉRICA
1/2CV 370W

Cód:
5339 127v
5341 220v

Emb:
Un.
Un.

Emb:
Un.
Un.
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Cód:
5313 127V
5314 220V

Emb:
Un.
Un.

FURADEIRA IMPACTO 220V
10MM 3/8" 600W
Vem com uma peça e possui 600W de potência, 1 velocidade de
4000rpm e mandril de 3/8". Para você que precisa fazer trabalhos
manuais simples em sua casa ou trabalho, essa furadeira tem
alimentação de 220V e te ajudará nas suas tarefas diárias.
Informações técnicas

Cód:
5317

Emb:
Un.
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FURADEIRA IMPACTO 220V
13MM 1/2" 700W

FURADEIRA IMPACTO 220V 1/2"
13MM 600W

FURADEIRA/PARAFUSADEIRA
3/8 BAT LÍTIO 55 12V BIVOLT

Características:
- Trava de uso contínuo: permite a
utilização da furadeira de madeira
contínua sem a necessidade de
pressionar o gatilho.
- Botão de impacto: fura materiais
de diversas densidades utilizando
sistema de impacto.

Ideal para perfurar metais,
madeira e alvenaria com o
auxílio de acessórios,
como brocas.

É indicada para fixar e soltar parafusos e
perfurações em aço, madeira e outros
materiais.
Possui controle de torque que pode ser
aumentado progressivamente conforme a
necessidade de perfuração e com sua
empunhadura soft grip garantindo maior
segurança ao operador.

Cód:
5335
5336

Emb:
Un.
Un.

Cód:
14726 127V
1032 220V

FURADEIRA/PARAFUSADEIRA
BAT LÍTIO 3/8"C/ACES 12V BIV
Indicada para uso profissional, pois proporciona resistência e diversas
opções de torque.
Ideal para fixar e remover parafusos em instalações elétricas, instalação
de acessórios e acabamento em carpintaria, montagem e instalação em
movelarias.

Emb:
Un.
Un.

FURADEIRA/PARAFUSADEIRA
12V BIVOLT C/2 BAT/MALETA
Furadeira/Parafusadeira com maleta bivolt 12V com 2 baterias.
- diâmetro do mandril : 3/8" (10mm)
- rotação (sem carga) : 0-400/0-1400 rpm
- velocidade variável e reversível
- torque max (potência): 28 n.m
- baterias : 1300 mah (duração da bateri)
- 18 +1 opções de torque
- led para iluminação
- indicador de carga de bateria
- empunhadura soft grip
acessórios inclusos:
6 brocas, 6 bits / 1 adaptador magnético.
Garantia: 6 meses

Cód:
6732

Emb:
Un.

FURADEIRA/PARAFUSADEIRA
LÍTIO 24V BIVOLT
Parafusadeira/furadeira a bateria 24V Íons de Lítio
Bivolt GYPLI240
- Especificações Técnicas:
Bivolt (com duas baterias)
24V Lithium
Diâmetro do madril: 1/2" (13mm)
Rotação (sem carga): 0-400 / 0-1400rpm
Velocidade variável e reversível
Bateria de 1500mah
Torque máximo: 35n.m
Acessório inclusos: 6 brocas para madeira e 1 bit
ponta dupla
Design ergonômico
Uso Indicado Para Madeira

Cód: Emb:
5362 Un.

Cód:
14405

PARAFUSADEIRA A BATERIA
S/FIO C/MALETA 4,8V BIVOLT

LIXADEIRA ORBITAL 1/3 DE
FOLHA 135W

Modelo compacto e com punho ergonômico que oferece maior
conforto durante o manuseio.
Indicada para serviços domésticos

Especificação Técnica:
Modelo LO-135 GYLO135
Tipo Super Hobby
Potência de 135W
Velocidade de 10.000 RPM
Voltagem: 220V
Indicado para Aplicação em Madeira
Garantia de 6 Meses.

É uma ferramenta de uso exclusivo para
madeiras, fabricada de material anatômico e
isolante. Possui botão de uso contínuos que
permite a utilização da lixadeira de maneira
contínua sem a necessidade de pressionar o
gatilho e gripe emborrachado proporcionando
conforto e segurança na hora do trabalho.
Indicada pra uso doméstico

Cód:
5391 Maleta
5389 Blister

Cód:
5344 127V
5346 220V

Cód:
5348 127V
5349 220V

Emb:
Un.
Un.

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5"
125MM
Lixadeira indicada para processos de
lixamento, preparação e acabamento
de superfícies em geral. Possui dois
movimentos de lixa, ou seja, além de
orbitar ela também gira, resultando em
um acabamento perfeito em peças
planas de madeira.

Cód:
18929
18926
18928
18927

127V 250W
127V 430W
220V 250W
220V 430W

Emb:
Un.
Un.
Un.
Un.

Emb:
Un.

Cód:
18969

Emb:
Un.
Un.

POLITRIZ LIXADEIRA
ANGULAR 7" 1200W
Perfeita para polimento de automóveis,
motos e móveis a Politriz angular 7"
GYPZ1300 da Hammer é forte e
resistente, possui potência de 1300
watts e rotação de 3000 rpm
A Politriz GYPZ1300 possui disco de
borracha de 7" (180mm)
Acompanha a GYPZ1300 boina de
polimento e punho auxiliar.

Cód:
5396 127v
5397 220v

Emb:
Un.
Un.
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Emb:
Un.

LIXADEIRA ORBITAL 1/4 DE
FOLHA 135W

Emb:
Un.
Un.

MICRO RETÍFICA 150W
S/MALETA
Micro retífica permite a realização de
inúmeras atividades utilizando os
acessórios adequados. Indicada para
trabalhos manuais, artesanatos, pequenos
reparos, uso hobby, entre outros. Indicada
para gravar, polir, afiar e remover
pequenas ferrugens.
Ideal para desbastar, lixar, furar, gravar,
entalhar, amolar, polir, lustrar e cortar.

Cód:
18930 127V
6671 220V

Emb:
Un.
Un.
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MICRO RETÍFICA 150W
C/MALETA
Características:
Ferramenta multifuncional, ideal
para diversas atividades, capaz
de cortar, perfurar, polir, gravar,
entre tantas outras funções.
Informações Técnicas:
- Cor: Amarelo/Preto
- Potência: 150w
- Tensão nominal: 127v ~ 60Hz
- Rotação: 8000 - 32500RPM

Cód:
5350 127V
5351 220V

Emb:
Un.
Un.

SERRA MÁRMORE
115MM 1100W

Indicada para uso profissional, pois proporciona resistência e diversas
opções de torque.
Ideal para fixar e remover parafusos em instalações elétricas, instalação
de acessórios e acabamento em carpintaria, montagem e instalação em
movelarias.

Cód:
14539 127V
4837 220V

Emb:
Un.
Un.

SERRA TICO TICO
1 VELOCIDADE 400W
Modelo compacto e com punho ergonômico que oferece maior
conforto durante o manuseio.
Indicada para serviços domésticos

Cód:
5402 127V
5403 220V

Emb:
Un.
Un.

PLAINA ELÉTRICA 750W
Plaina elétrica 750W GYPL-7500 é indicada para desbastar e plainar
madeiras. Fabricada em material resistente, oferece durabilidade e
desempenho de uso.

Cód:
18970 127V
5395 220V

Emb:
Un.
Un.

SERRA MÁRMORE 110MM
1100W

SERRA MÁRMORE 110MM
1300W

A serra mármore é uma máquina
100% rolamentada em toda sua
estrutura que aumenta sua
durabilidade e proporciona melhor
condições de uso. Possui botão de
trava que impede o acionamento
não proposital da máquina assim
dando total segurança ao usuário e
regulador de altura para corte com
precisão.

A serra mármore é uma máquina 100%
rolamentada em toda sua estrutura que aumenta
sua durabilidade e proporciona melhor condições
de uso.

Cód:
5400 127V
18971 220V

Cód:
14105 127V
5401 220V

Emb:
Un.
Un.

Emb:
Un.
Un.

SERRA CIRCULAR P/MADEIRA
7.1/4" 1100W

SERRA CIRCULAR P/MADEIRA
7.1/4" 1400W

Indicada para uso profissional, pois proporciona resistência e diversas
opções de torque.
Ideal para fixar e remover parafusos em instalações elétricas, instalação
de acessórios e acabamento em carpintaria, montagem e instalação em
movelarias.

Especificações técnicas:
- Potência: 1400W
- 100% rolamentada
- Uso exclusivo em madeira
- Diâmetro do disco: 7.1/4"
- Tensão: 110V

Cód:
5398 127V
5399 220V

Cód:
19029 127V
19030 220V

Emb:
Un.
Un.

SERRA TICO TICO
1 VELOCIDADE 500W
Possui empunhadura grip comfort
proporcionando conforto e segurança ao
operador
- Equipado com proteção anti-resíduos
- Botão de uso contínuo que permite a
utilização da serra contínua sema a
necessidade de pressionar o gatilho
- Base niveladora para um corte preciso
- Indicado para executar cortes retos e curvos,
rasgos, chanfros, cortes de imersão e outras
formas personalizadas de corte

Cód:
19027 127V
19026 220V

Emb:
Un.
Un.

TUPIA LAMINADORA 6MM
710W
Ideal para refilar laminados.
Utilizada para acabamentos, encaixes, chanfros, entalhes,
molduras, entre outros.

Cód:
3183 127v
3199 220v

Emb:
Un.
Un.
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Emb:
Un.
Un.

SERRA MEIA ESQUADRIA
900W 7.1/4"
A Serra de meia esquadria GYSE900 indicada
para cortes transversais em peças de madeira,
alumínio e outros materiais. Sua capacidade de
deslocamento horizontal e inclinação vertical
permite uma variedade de ângulos de corte
muito prática, tornando o serviço mais fácil
mantendo um ótimo acabamento e muita
precisão.

Cód:
18974 127V
19025 220V

Emb:
Un.
Un.

SOPRADOR TÉRMICO
Soprador térmico com 2
temperaturas, 350º e 550º.
Indicado para moldar
materiais plásticos,
artesanatos e remover tintas.
Conta com saída de ar
300L/min e 500L/min.

Cód:
10827 127V 1700W
10740 220V 1900W

Emb:
Un.
Un.
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MARTELETE PERFURADOR 650W CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA
Vem com uma peça e possui 600W de potência, 1 velocidade de 4000rpm e
1/2" 900W
mandril de 3/8". Para você que precisa fazer trabalhos manuais simples em
sua casa ou trabalho, essa furadeira tem alimentação de 220V.
Informações técnicas
Tipo de furadeira Impacto
Potência 600W
Mandril 3/8"
Indicada para Furar
Trava Sim
Baixo nível de ruído Sim
Capacidade de perfurar 3/8"
Comprimento aproximado do fio 1.2m

BATERIA 12V LITHIUM-ION
BIVOLT

Indicada para fixar e soltar porcas e parafusos sextavados, torna mais
fáceis as atividades em que seja necessário aperto e
aprouxarparafusos e porcas. Ideal para trabalhos que necessitam
força e potência.

Indicada para uso profissional, pois proporciona resistência e diversas
opções de torque.
Ideal para fixar e remover parafusos em instalações elétricas, instalação
de acessórios e acabamento em carpintaria, montagem e instalação em
movelarias.

Cód:
Emb:
15935 127V Un.
5334 220V Un.

Cód:
18921 127V
18922 220V

Cód: Emb:
5367 Un.

MANDRIL 13MM-1/2"
20UNF C/CHAVE

MACACO HIDRÁULICO
GARRAFA

MACACO JACARÉ 2T
C/ MALETA

Cód:
Emb:
13923 2T 148 ALT. MIN. 278MM ALT. MAX. Un.
13924 5T 195 ALT. MIN. 380MM ALT. MAX. Un.

Cód:
13984

Indicada para uso profissional,
pois proporciona resistência e
diversas opções de torque.
Ideal para fixar e remover
parafusos em instalações
elétricas, instalação de
acessórios e acabamento em
carpintaria, montagem e
instalação em movelarias.

Cód:
13159

Emb:
C/8

Emb:
Un.
Un.

*Portátil.
*Capacidade 2 toneladas.
*Altura: mínima 135mm/máxima 300mm.
*Acompanha cabo.

Emb:
Un.

COMPRE COM:
+AGILIDADE
+SEGURANÇA

+COMODIDADE

*AUTONOMIA

*FACILIDADE

Aponte a câmera
e acesse:

*APROVEITE PROMOÇÕES

*CONFIRA LANÇAMENTOS
www.bonasoldi.com.br
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