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Gama Cobra

Ferramentas 
portáteis a gasolina
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Cobra Atlas Copco®

O valor limite de exposição (ELV) é de 5 m/s2  
Área vermelha = ação imediata para parar

O valor de ação de exposição (EAV) é de 2,5 m/s2  
Área cinzenta = estabelece um plano de ação

Martelos demolidores Cobra a gasolina PROe PROi TTe Combi/Pionjar 120
Tipo martelo demolidor martelo demolidor britagem Martelo demolidor e perfurador

Peso kg 24-25 24-25 23-24 25

Comprimento mm 877-927 877-927 877-927 732

Profundidade mm 358 358 358 281

Largura entre manípulos mm 623 623 623 585

Energia de impacto Joules 65 65 40 22-25

Frequência de impacto bpm 1440 1440 1620 2700

Taxa de penetração com broca de 34 mm mm/min - - - 200-300

Profundidade máxima de perfuração m - - - 2

Velocidade de rotação da broca rpm - - - 250

 Motor
Tipo de motor 1 cilindro, dois tempos

Deslocamento do cilindro cc 90 90 90 185

Potência kW 2 2 1,5 2

Sistema de arrefecimento Arrefecimento por ventilador

Sistema do arrancador Arrancador por cordão Magnapull

Tipo de combustível Gasolina de 90 a 100 octanas sem chumbo

Capacidade de combustível l 1 1 1 1,2

Mistura de combustível % 2 2 2 2

Consumo de combustível l/hora 0,85 0,85 0,8 1,3-1,5

Tipo de óleo (Atlas Copco) Óleo para motores a dois tempos ou semelhante

Alquilada Sim Não

 Vibração e som
Eixos de nível de vibração 3 (ISO 28927-10) m/s² 3,3 3,3 3,8 5,8 (demolição), 9,3 (perfuração)

Nível de potência acústica garantido (2000/14/CE) Lw, dB(A) 109 109 109 108

Nível de pressão sonora (ISO 11203) Lp, r=1m, dB(A) 97 97 97 95

Os dados completos das dimensões estão disponíveis nas instruções de segurança e funcionamento do produto (número de peça: 9800 0955 90). Disponível em www.acprintshop.com

 Dimensão da haste (H) PROe PROi TTe Combi/Pionjar 120
22 x 108 mm (Cobra Combi na versão verde militar) - - - 8318 0800 13

22 x 108 mm - - - 8318 0800 08

25 x 108 mm 8318 0701 09 8318 0702 09 8318 0701 19 -

28 x 160 mm 8318 0701 05 8318 0702 05 8318 0701 15 -

28 x 160 mm (casquilho de bucha de metal reforçado) 8318 0703 10 8318 0702 71 - -

32 x 160 mm 8318 0701 01 8318 0702 01 8318 0701 11 -

32 x 160 mm (casquilho de bucha de metal reforçado) 8318 0703 00 8318 0702 68 - -

32 x 160 mm (apenas para a China, casquilho de bucha de metal reforçado) 8318 0703 06 8318 0702 42 8318 0701 22 -

Um Cobra para muitas aplicações

Britagem
Quando os comboios seguem 
o seu percurso, o lastro é 
empurrado para fora a partir 
da parte inferior das travessas. 
A britagem é o processo 
de fixação do lastro sob as 
travessas dos carris.

Cravagem de postes 
A cravagem de postes, espigões 
e hastes requer, frequentemente, 
muitos movimentos de elevação 
e deslocação entre as posições 
de trabalho. Isto acontece com a 
mesma frequência da cravagem 
de hastes e espigões ao longo de 
estradas ou caminhos ferroviários.

Demolição de betão
Quanto mais duro for o 
material, mais peso e força 
de impacto são necessários. 
O betão não armado é 
de dureza média; o betão 
armado é considerado duro. 
O betão reforçado requer 
mais força de impacto (peso) e 
menos impactos por minuto.

Compactação
Os solos arroteados e 
estabilizados requerem 
compactação. Diferentes solos 
requerem diferentes tipos de 
tratamento - e ferramentas.

Corte de asfalto
O asfalto é flexível e 
considerado um material de 
dureza média. Isto significa 
que necessita de menos força 
de impacto e mais velocidade 
relativamente à demolição 
de betão. Uma boa proteção 
de som e vibração ajuda-o 
a manter o trabalho de 
renovação rentável.

Perfuração
Ao efetuar perfurações, necessita 
de força de impacto reduzida, 
rotação e lavagem. A alta 
velocidade e o impacto reduzido 
evitam a quebra da rocha. A 
lavagem remove as aparas de 
perfuração do orifício, enquanto 
está a trabalhar.

Escavação
Quando escavar com o Cobra, 
tenha em conta o tipo de solo 
e o nível de compactação. 
As ferramentas incluem um 
bisel para escavação para 
solos compactos, uma pá de 
escavação para solos mais 
macios e uma pá para argila, 
adequada para solos com 
elevada plasticidade.

Tecnologia de ponta para maior conforto e segurança
A gama Cobra minimiza as emissões, as vibrações e o ruído. Graças à tecnologia de amortecimento de vibrações 
incluída neste equipamento, pode trabalhar durante mais horas. Realize o trabalho de forma segura e atempada.

Cobra®: Versátil. Portátil. Potente.
O Cobra é o seu companheiro ideal de trabalhopara quase todas as aplicações: cortar, demolir, compactar, britar, 
perfurar ou rachar rocha. Foi concebido para trabalhos pequenos e rápidos e é perfeito para trabalhar em locais 
remotos e inacessíveis - tornando-o no produto de eleição para serviços de emergência em todo o mundo. De 
utilização fácil, sem necessidade de alimentação externa.  
O motor a gasolina de dois tempos pode ser utilizado em várias aplicações. 

O sistema Cobra foi concebido para facilitar a deslocação rápida e em terrenos exigentes. Pode transportá-
lo às costas e o tempo de configuração é praticamente nulo. A facilidade de manutenção e a fiabilidade são 
especialmente importantes quando se trabalha no terreno, longe de oficinas. O Cobra Combi é um martelo 
demolidor que também funciona como um perfurador.  
O Cobra TTe foi concebido especificamente para britagem e o Cobra PROe é o nosso demolidor potente.

A gama

Todas estas aplicações requerem ferramentas de trabalho diferentes. Consulte a página 7 para obter mais informações sobre as ferramentas de trabalho adequadas para cada 
trabalho.
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COBRA® 
PROe

COBRA® 
TTe

Cobra PROi
Pretende um martelo demolidor com motor de injeção 
a gasolina? O PROi proporciona as mesmas vantagens 
que um martelo demolidor PROe, funcionando sob 
todas as condições climatéricas e a altitudes elevadas.

Facilidade de arranque
Tanto o PROe como o 
TTe incluem válvulas de 
descompressão. Esta válvula 
facilita o arranque sob todas 
as condições climatéricas. O melhor de dois mundos

O Cobra PROe é mais  
potente e silencioso  

do que nunca. 

Transporte fácil
Com apenas 24 kg, o Cobra é fácil 
de transportar e de colocar na 
bagageira de um automóvel.

Mais potência 
A elevada relação entre 
peso e potência melhora 
a produtividade e ajuda-o 
a concluir o trabalho mais 
rapidamente Nós cuidamos

O sistema HAPS (sistema de proteção 
de mãos e braços) torna o Cobra 
único. Permite-lhe realizar trabalhos 
pesados durante duas vezes mais tempo 
relativamente a outros modelos de 
martelos demolidores a gasolina.

EXCELENTE 
ERGONOMIA

Curto e comprido 
O Cobra PROe está disponível em 

dois comprimentos diferentes.

O martelo demolidor Cobra PROe é o mais potente da 
gama. Atingindo uns incríveis 65 joules na extremidade 
da ferramenta, fornece energia de impacto suficiente 
para demolir rochas ricas em sílica e betão armado. Na 
verdade, proporciona a mesma relação entre peso e 
potência que muitos martelos demolidores pneumáticos 
ou hidráulicos, sem estar ligado a uma fonte de 
alimentação ou mangueiras. O Cobra PROe tem um valor 
de vibração nos braços e mãos de 3,3 m/s2. Isto significa 
que pode trabalhar durante mais de três horas de forma 
confortável, em conformidade com as orientações de 
exposição segura.

A vibração reduzida resulta em eficiência. O martelo 
demolidor Cobra PROe ajuda-o a concluir o trabalho 
mais rapidamente. Isto deve-se a uma combinação entre 
energia de percussão e frequência de impacto elevadas. 
Com uma vasta gama de ferramentas, pode utilizar 
o Cobra PROe para várias aplicações, incluindo corte, 
demolição, cravagem de postes e compactação.

O Cobra TTe foi otimizado para aplicações ferroviárias 
e especialmente concebido para britagem. Funciona a 
uma frequência elevada de 1620 impactos/min. A sua 
energia de impacto é suficientemente elevada para voltar 
a colocar o lastro sob as abraçadeiras e suficientemente 
baixa para evitar a pulverização do lastro. Além disso, 
não tem de se preocupar com compressores, mangueiras 
ou cabos, o que facilita e torna seguro deslocar-se em 
superfícies ferroviárias e noutros ambientes de alto risco 
com trânsito intenso e constante. Pesa 24 kg, o que 
significa que um único operador pode transportá-lo para 
dentro e para fora do caminho ferroviário. Ao permitir 
intervenções rápidas, o Cobra TTe reduz a necessidade de 
fechar os caminhos ferroviários.

Os baixos níveis de vibração do Cobra TTe proporcionam 
melhor qualidade e um trabalho mais seguro. Os níveis 
de vibração são reduzidos graças a um sistema de 
amortecimento de vibrações patenteado composto 
por molas que substituem os habituais casquilhos de 
borracha ou molas em espiral.

Filtro de ar
O filtro de ar de alta 
capacidade do Cobra 
PROe e do Cobra TTe 
proporciona uma vida 
útil mais longa. O filtro é 
de fácil acesso para uma 
manutenção rápida.

Flexibilidade
As diferentes opções de 

tamanho de haste permitem 
um funcionamento suave, 
mesmo em áreas estreitas, 

como subestações.

Trabalhe de forma 
mais inteligente

Tal como o PROe, o 
Cobra TTe está equipado 

com HAPS para um 
funcionamento mais 

seguro e eficiente.
Facilidade de verificação 

de óleo
A sua máquina apresenta 

um consumo de óleo 
natural. Facilitámos o 

processo para que possa 
verificar e garantir que os 

níveis de óleo são os ideais.

Especialista para  
trabalhos ferroviários
O Cobra TTe produz a 

quantidade de energia 
exatamente necessária 

para britagem.

O Cobra PROe (B) O Cobra TTe (R)
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Bisel em cunha Veio para suporte 
de apiloamento

Suporte de 
apiloamento, 
redondo

Suporte de 
apiloamento, 
quadrado

Suporte para 
acessório de 
cravagem, redondo

Perfuradora em aço MandrilHaste de perfuração 
piloto

Ponteiro Bisel estreito Bisel largo Cortador de asfalto Bisel para escavação Pá de escavação Pá para argila

COBRA® 
COMBI

EXCELENTE 
ERGONOMIA

Haste 
Alt 25 x 108 mm

Comprimento 
em funciona-

mento
Largura 

da ponta Peso Referência

mm mm kg
Ponteiro 380 - - 3083 3253 00
Bisel estreito 380 - - 3083 3254 00
Bisel largo 380 75 - 3083 3255 00
Cortador de asfalto 380 125 - 3083 3256 50
Bisel para escavação 430 125 - 3083 3256 00
Pá de escavação 380 75 - 3083 3257 00
Pá para argila 380 120 - 3083 3033 00
Cunha para gelo 380 35 - 3083 3258 00
Britagem 380 100 - 3083 3258 50
Veio para suporte de apiloamento 280 - - 3083 3259 00
Suporte de apiloamento, redondo - 100 - 3083 3252 10
Suporte de apiloamento, quadrado - 40 - 3083 3239 00
Suporte de perfuração para postes - 175 - 9245 2822 30
Suporte para acessório de cravagem - 175 - 9245 2817 90

PROe, PROi, TTe

Biséis e acessórios

Haste 
Alt 28 x 160 mm

Comprimento 
em funciona-

mento
Largura 

da ponta Peso Referência

mm mm kg

Ponteiro

380 - 2,8 3083 3271 00

450 - 3,3 3083 3272 00

1000 - 6,3 3083 3273 00

Bisel estreito

380 - 2,8 3083 3274 00

450 - 3,3 3083 3275 00

1000 - 6,3 3083 3276 00

Bisel largo 380 75 3,1 3083 3277 00

Cortador de asfalto 300 115 3,6 3083 3278 00

Bisel para escavação 380 75 4,0 3083 3279 00

Pá de escavação 380 125 4,7 3083 3280 00

Pá para argila 380 140 5,4 3083 3281 00

Bisel em cunha 400 40 3,9 3083 3282 00

Britagem 400 100 4,3 3083 3319 00

Ferramenta para espigões 195 - 4,6 9245 2826 81

Veio para suporte de apiloamento 230 - 2,8 3083 3283 01

Suporte de apiloamento, redondo - 180 7,2 3083 3301 00

Suporte de apiloamento, quadrado
- 150 8,3 3083 3302 00

- 200 8,5 3083 3197 00

Acessório de cravagem, branco - 80 3,5 9245 2827 10

Suporte para acessório de  
cravagem

- 120 - 3376 1120 79

- 150 - 3376 1120 77

PROe, PROi, TTe

Haste 
Alt 22 x 108 mm

Comprimento 
em funciona-

mento
Largura 

da ponta Peso Referência

mm mm kg

Perfuradora em aço
1200 32 4,3 3310 1016 99
800 33 3,1 3310 1016 86
400 34 1,8 3310 1016 89

Mandril - 76 1,2 3310 1024 81
Haste de perfuração piloto 800 26 3,3 3310 1024 82

Britagem
390 90 3,0 3083 3237 00
460 90 3,3 9245 2823 30
550 90 3,9 9245 2822 40

Ponteiro
350 - 1,5 3083 3228 00
480 - 2,0 3083 3229 00

Bisel estreito
240 45 1,2 3083 3231 00
340 45 1,4 3083 3230 00
450 45 2,0 3083 4071 00

Bisel largo
380 75 2,6 3083 3232 00
450 75 3,1 3083 4072 00

Cortador de asfalto 350 125 3,0 9245 2812 90
Bisel para escavação 280 75 2,7 3083 3233 00
Pá de escavação 330 120 3,2 3083 3234 00
Conjunto de cunha, 29 mm - 29 1,5 9245 2813 81
Conjunto de cunha, 34 mm - 34 2,1 9245 2813 51
Martelo de cunha 195 Ø 42 2,0 3083 3241 00
Pá para argila 350 125 3,4 3083 3235 00
Bisel em cunha 380 35 2,8 3083 3236 00
Veio para suporte 185 - 1,3 3083 3238 00
Suporte de apiloamento, quadrado - 175 6,0 3083 3239 00
Acessório de cravagem, branco 195 Ø 55 2,5 9245 2822 80
Suporte para acessório de 
cravagem, redondo - Ø 100 2,5 9245 2817 90

Suporte para acessório de 
cravagem de postes 460 Ø 40 4,5 9245 2822 31

Cobra Combi

Utilizar apenas peças autorizadas. Qualquer dano ou avaria causado pelo uso de peças não autorizadas não é coberto pela Garantia ou Responsabilidade do Produto.
É possível encontrar mais acessórios nas listas de peças sobresselentes: Cobra® PROe 9800 1654 01, TTe 9800 1632 01, Combi 9800 0952 01

Pionjar 120,  
para uso militar

Haste 
Alt 32 x 160 mm

Comprimento 
em funciona-

mento
Largura 

da ponta Peso Referência

mm mm kg

Ponteiro

380 - 3,5 3083 3205 00

450 - 4,0 3083 3206 00

1000 - 7,6 3083 3207 00

Bisel estreito

380 - 3,5 3083 3208 00

450 - 4,0 3083 3209 00

1000 - 7,6 3083 3210 00

Bisel largo 380 75 3,7 3083 3211 00

Cortador de asfalto 300 115 3,8 3083 3212 00

Bisel para escavação 380 75 4,4 3083 3213 00

Pá de escavação 380 125 5,1 3083 3214 00

Pá para argila 380 140 5,4 3083 3215 00

Bisel em cunha 400 40 4,1 3083 3216 00

Britagem
400 100 4,9 3083 3217 00

580 100 6,2 3083 3217 10

Ferramenta para espigões 195 - 4,6 9245 2826 81

Veio para suporte de apiloamento 230 - 3,2 3083 3218 01

Suporte de apiloamento, redondo - 180 7,2 3083 3301 00

Suporte de apiloamento, quadrado
- 150 8,3 3083 3302 00

- 200 8,5 3083 3197 00

Acessório de cravagem, branco - 80 3,5 9245 2827 10

Suporte para acessório de  
cravagem

- 120 - 3376 1120 79

- 150 - 3376 1120 77

PROe, PROi, TTe

Modelo de transporte em mochila para 
as forças militares e civis de salvamento

O Cobra Combi (C)
O Cobra Combi é um perfurador potente e 
totalmente autónomo. Com um interruptor 
simples, também funciona como martelo 
demolidor polivalente para materiais mais 
leves. Esta máquina multifunções é capaz 
de perfurar até 6 metros de profundidade 
em granito sólido, graças ao seu dispositivo 
de injeção de ar incorporado.

O Cobra Combi é ideal para trabalhos 
de manutenção ligeira ou para trabalhar 
em locais remotos. É fornecido com uma 
mala de transporte adequada, facilmente 
ajustável à bagageira de um automóvel. 
Com uma gama de variadas ferramentas 
de trabalho, pode utilizar o Cobra 
Combi para todas as aplicações, desde 
demolição e perfuração a corte, cravagem 
e compactação.

Arranque em qualquer altura
Com limitador e tampa de depósito 

redesenhados, o Combi dispõe de arranque 
fácil sob todas as condições climatéricas.

Velocidade e impacto
O Cobra Combi é um perfurador potente e 

um martelo demolidor polivalente eficiente.

Alterne facilmente entre trabalhos de 
demolição e perfuração

Desloque o seletor de função para cima para 
demolir e para baixo para perfurar. A função de 

perfuração ativa a rotação e a injeção de ar.

Nós cuidamos
O sistema HAPS (sistema de proteção 

de mãos e braços) torna o Cobra único. 
Permite-lhe realizar trabalhos pesados 

durante duas vezes mais tempo 
relativamente a outros modelos de 

martelos demolidores a gasolina.

Seletor de funções
Desloque o seletor para baixo para perfurar. Isto irá 
ativar a rotação e a injeção de ar. Para demolir, basta 
deslocá-lo para cima.

Transporte o Cobra
Basta uma pessoa para transportar um 
Cobra, através do manípulo ou da estrutura 
especialmente concebida. Fixe-a às costas e 
desloque-se para onde mais precisarem de si. 

Esqueça os cabos
Quando trabalha com um Cobra, 
os compressores, mangueiras ou 
cabos nunca atrapalham, porque 
nunca estão presentes.

A característica multifunções salva vidas
Com o Cobra Combi, é possível perfurar até 30 cm 
por minuto, demolir betão e asfalto. A longo prazo, 
esta característica multifunções resulta em mais vidas 
salvas.

Acessórios Dimensão Referência
Recipiente de combustível 5 L 9234 0008 97

Estrutura para transporte - 9238 2814 10

Rolo-guia - 9234 0009 38

Óleo para motores a dois tempos 1 L 9238 2743 50

Trolley - 9234 0006 54

Caixa de transporte PROe/TTe - 9234 0009 91



Portefólio de soluções de técnicas de potência

Geradores Torres de iluminação Bombas de drenagem

• Martelos demolidores (2,5–40 kg)
• Perfuradores rotativos (5–25 kg)
• Perfuradoras rotativas subterrâneas
• Ferramentas pneumáticas adicionais 

• Portáteis
• Móveis
• Industriais

• LED diesel e MH
• LED elétrico
• LED da bateria

• Submersível
• Superfície
• Pequenas e portáteis

Compressores de ar

Ferramentas portáteis

Pronto a usar

Ferramentas 
pneumáticas

Versatilidade

Ferramentas 
hidráulicas

Parceiro de produtividade

Ferramentas motorizadas 
a gasolina

• 1-5 m³/min
• 7-12 bar

• 5,5-22 m³/min
• 7-20 bar

• Martelos demolidores (11–40 kg)
• Ferramentas hidráulicas adicionais 
• Power Packs

• 19-116 m³/min
• 10-345 bar

• Martelos demolidores e 
britagem (25 kg)

• Perfuradores rotativos (23 kg)

* Opções a diesel e elétricas disponíveis

*Várias configurações disponíveis para produzir 
energia para aplicações de qualquer dimensão

* Opções a diesel e elétricas disponíveis

A Área de Negócios da Divisão de Energia da Atlas Copco tem uma filosofia inovadora. Para nós, criar valor para o cliente consiste 
em antecipar e exceder as suas necessidades futuras, ao mesmo tempo que nunca comprometemos os nossos princípios ambientais. 
Olhar em frente e permanecer à frente é a única forma de podermos assegurar que somos o seu parceiro a longo prazo.

As fotos e ilustrações aqui contidas podem representar produtos com componentes opcionais e/ou extras que não estão incluídos na 
versão padrão do produto e, portanto, não estão incluídos na compra desse produto, a menos que o cliente compre especificamente 
esses componentes opcionais/extras. Reservamo-nos o direito de alterar as especificações e a conceção dos produtos descritos nesta 
literatura sem aviso prévio. Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados.

Atlas Copco Power Technique
https://www.atlascopco.com/en-uk/construction-equipment/
products/handheld/breakers/cobra-petrol-breakers
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