


habro.com.br/mapexhabro.com.br/mapex



habro.com.br/mapexhabro.com.br/mapex 121

SW 6225 A
Setup em maple e walnut. Configuração: bumbo 22”x18”, 
surdos suspensos 16”x13” e 14”x11”, toms 12”x9” e 
10”x8”, caixa de madeira 14” x 5,5”. Ferragem dupla (2 
estantes de prato), acabamento laqueado.

Baterias
Saturn Series

Pro M Series

PM 6225 U
Setup em maple. Configuração: bumbo 22"x18”, surdos 
suspensos 16"x13” e 14"x11”, toms 12"x9” e 10"x8”, 
caixa de madeira 14"x5,5". Ferragem dupla (2 estantes 
de prato), acabamento laqueado.

b
a

te
r
ia

s

PM 5225 U 
Setup em maple. Configuração: bumbo 22"x18”, 
surdo suspenso 14"x11”, toms 12"x9” e 10"x8”, 
caixa de madeira 14"x5,5". Ferragem dupla (2 es-
tantes de prato), acabamento laqueado.

Confira cores disponíveis na página   138
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Baterias
Pro M Series

PM 4815 U - Manhattan 
Setup em maple. Configuração: bumbo 18”x14”, surdo 14”x14”, tom 
12”x8”, caixa de madeira 14”x5,5”. Ferragem simples (2 estantes de 
prato, e 1 extensor de prato), acabamento laqueado. 

PM 5045 U 
Setup em maple. Configuração: bumbo 20"x18”, surdo 14"x14”, 
toms 12"x9” e 10"x8”, caixa de madeira 14"x5,5". Ferragem dupla 
(2 estantes de prato), acabamento laqueado.

PM 4266 A - Classic 
Setup em maple. Configuração: bumbo 22”x20”, surdo 
16”x16”, tom 12”x9”, caixa de madeira 14”x7”. Ferragem 
dupla (2 estantes de prato), acabamento laqueado.
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Confira cores disponíveis na página   138
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Baterias
M Birch Series

MB 5255 ASE
Setup em maple e birch. Configuração: bumbo 22"x18”, surdo 
16"x16”, toms 13"x10” e 12"x9”, caixa de madeira 14"x5,5". 
Máquina de chymbal e pedal JANNUS, ferragem dupla (2 estantes 
de prato), acabamento laqueado.
OPÇÔES EXTRAS:
Surdo 18”x16”
Tom 10”x8”

MB 5225 TA
Setup em maple e birch. Configuração: bumbo 22”x18”, surdo sus-
penso 14”x11”, toms 12”x9” e 10”x8”, caixa de madeira 14”x5,5”. 
Ferragem dupla (2 estantes de prato), acabamento laqueado. 
Acompanha banco.

MB 5045 TA
Setup em maple e birch. Configuração: bumbo 20"x18”, surdo 
14"x14”, toms 12"x9” e 10"x8”, caixa de madeira 14”x5,5”. Fer-
ragem dupla (2 estantes de prato), acabamento laqueado. Acom-
panha banco.

MB 4466 A
Setup em maple e birch. Configuração: bumbo 24"x18”, surdo 
16"x16”, tom 12"x9”, caixa de madeira 14"x6,5". Ferragem dupla 
(2 estantes de prato, 1 estante multi-uso, para tom e prato), aca-
bamento laqueado.
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Confira cores disponíveis na página   138
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Baterias
VX Series

VX 5254 A
Setup em maple e basswood. Configuração: bumbo 22”x18”, surdo 
16”x16”, toms 13”x10” e 12”x9”, caixa de madeira 14”x5,5”. Ferra-
gem dupla (2 estantes de prato), acabamentos laqueado ou encerado. 
Acompanha banco.

VX 5834 TA
Setup em maple e basswood. Configuração: bumbo 18”x14”, 
surdo 12”x10”, toms 10”x8” e 8”x8”, caixa de madeira 12”x5”. 
Ferragem dupla (2 estantes de prato), acabamentos laqueado 
ou encerado. Acompanha banco. 

VX 5045 TA
Setup em maple e basswood. Configuração: bumbo 20”x18”, 
surdo 14”x14”, toms 12”x9” e 10”x8”, caixa de madeira 
14”x5,5”. Ferragem dupla (2 estantes de prato), acabamentos 
laqueado ou encerado. Acompanha banco.
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Confira cores disponíveis na página   138
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Baterias
QR Series

Q Series

QR 5254 
Setup em baswood. Configuração: bumbo de 22”x16”, surdo de 16”x16”, toms 
de 13”x11”, 12”x10” e 10”x8”, caixa de madeira de 14”x5,5”. Ferragem dupla 
(1 estante de prato), acabamento revestido.

Q 6297 DSEA   -   Aquiles Priester Signature. 
Setup em basswood. Configuração: 2 bumbos de 22”x18”, surdo de 
16”x16”, toms de 13”x11” e 12”x10, caixa de madeira de 14”x5,5”. 
Ferragem dupla (2 estantes de prato), acabamento revestido.

QR 5044 
Setup em baswood. Configuração: bumbo de 20”x16”, surdo de 14”x14”, toms 
de 12”x10”, 10”x9” e 8”x7”, caixa de madeira de 14”x 5,5”. Ferragem dupla   
(1 estante de prato), acabamento revestido.

b
a

te
r
ia

s

Confira cores disponíveis na página   138
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Baterias
Q Series

Q 6254 SEA
Setup em basswood. Configuração: bumbo de 22”x16”, surdo de 
16”x16”, toms de 13”x11”, 12”x10 e 10”x9”, caixa de aço de 14”x5,5”. 
Ferragem dupla (1 estante de prato), acabamento revestido.

Q 5844 A
Setup em basswood. Configuração: bumbo de 18x16”, surdo de 
14”x14”, toms de 12”x10” e 10”x9”, caixa de aço de 12”x5”. Ferragem 
dupla (1 estante de prato), acabamento revestido.

Q 5244 A
Setup em basswood. Configuração: bumbo de 22”x16”, surdo de 
14”x14”, toms de 12”x10” e 10”x9”, caixa de madeira de 14”x5,5”. 
Ferragem dupla (1 estante de prato), acabamento revestido.

Q 5254 A
Setup em basswood. Configuração: bumbo de 22”x16”, surdo de 
16”x16”, toms de 13”x11” e 12”x10, caixa de madeira de 14”x5,5”. 
Ferragem dupla (1 estante de prato), acabamento revestido.

Q 5044 TA
Setup em basswood. Configuração: bumbo de 20”x16”, surdo de 14”x14”, 
toms de 12”x10” e 10”x9”, caixa de madeira de 14”x5,5”. Ferragem dupla 
(1 estante de prato), acabamento revestido. Acompanha banco.
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Confira cores disponíveis na página   138
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Bancos
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Baterias
Q Series

Q 5834 TA
Setup em basswood. Configuração: bumbo de 18x14”, surdo de 12”x10”, 
toms de 10”x8” e 8”x8”, caixa de aço de 12”x5”. Ferragem dupla (1 estante 
de prato), acabamento revestido. Acompanha banco.

T575A
Novo design de assento tipo selin, espuma de alta densidade, 
base de madeira, revestimento extremamente durável, memória 
die cast, regulagem de altura (16,1” a 24,4”) com eixo deslizante, 
ferragem dupla e sapatas de borrachas reforçadas.

T755A
Novo design de assento tipo selin, espuma de alta densidade, 
base de madeira, revestimento extremamente durável, memória 
die cast, regulagem de altura (18” a 26”) com eixo rosqueável, 
ferragem dupla e sapatas de borrachas reforçadas.

T575AS
Novo design de assento tipo selin, espuma de alta 
densidade, base de madeira, revestimento em courvin 
com tecido tipo camurça, logomarca Mapex bordada, 
memória die cast, regulagem de altura (16,1” a 24,4”) 
com eixo deslizante, ferragem dupla e sapatas de bor-
rachas reforçadas. Cores disponíveis: ER (Vermelho), EG 
(Cinza) e EB (Marrom).
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Bancos

Ferragens
Estantes de caixa

S350A
Estante de caixa, ferragem 
simples, ajuste de altura com 
memória, múltiplas regulagens 
de posicionamento.

S320
Estante de caixa, ferragem 
dupla, ajuste de altura com 
memória, múltiplas regulagens 
de posicionamento.

S550A
Estante de caixa, ferragem dupla, ajuste de 
altura com memória, múltiplas regulagens de 
posicionamento.

T270A
Ferragem dupla, regulagem de altura 
(17,3” a 22”) com 6 posições.

T550A
Ferragem dupla, regulagem de altura 
(16,1” a 24,4”) com eixo deslizante.

T570A
Novo design de assento, espuma de alta densidade, base de madeira, 
revestimento extremamente durável, memória die cast, regulagem de 
altura (16,1” a 24,4”) com eixo deslizante, ferragem dupla e sapatas 
de borracha reforçadas.

T570AS
Novo design de assento, espuma de alta 
densidade, base de madeira, revestimento 
em courvin com tecido tipo camurça, logo-
marca Mapex bordada, memória die cast, 
regulagem de altura (16,1” a 24,4”) com 
eixo deslizante, ferragem dupla e sapatas 
de borracha reforçadas. Cores disponíveis: 
EG (Cinza), ER (Vermelho) e EB (Marrom).
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Ferragens

Estantes de prato

C550A
Estante de prato reta, fer-
ragem dupla, 02 estágios, 
buchas internas de nylon.

B320A
Estante de prato girafa, fer-
ragem dupla, 01 estágio, 
buchas internas de nylon.

C320
Estante de prato reta, fer-
ragem dupla, 01 estágio, 
buchas internas de nylon.

H350A
Máquina de chimbal, ferragem 
simples, corrente reforçada, 
buchas internas de nylon.

H320A
Máquina de chimbal, ferragem 
dupla, corrente reforçada, bu-
chas  internas de nylon.

Maquinas de Chimbal´

B560A
Estante de prato girafa com 
contrapeso, ferragem dupla, 
02 estágios, buchas internas 
de nylon.

B750A
Estante de prato girafa, 
ferragem dupla, 02 está-
gios, buchas internas de 
nylon.

H550A
Máquina de chimbal, ferragem 
dupla, corrente reforçada, 
regulagem de tensão, pés gi-
ratórios 360º.
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P320A
Pedal simples de bumbo, 
corrente simples, tensão 
de mola ajustável. 

P550A
Pedal simples de bumbo, corrente 
simples, batedor com 03 faces, 
tensão de mola ajustável,  âncora 
ajustável. 

P750A
Pedal simples de bumbo, corrente dupla, batedor 
com 03 faces, tensão de mola ajustável, base 
estabilizadora emborrachada, âncora ajustável. 
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JNSH6000
Ideal para uso junto ao pedal duplo de bumbo, ou mesmo junto aos 
dois bumbos. Sapatas anti-deslizantes reversíveis (com exclusivo 
sistema Ergo Plates) e base de apoio para o cancanhar.Acompanha 
velcro na base, para melhor fixação junto ao solo, além de oferecer 
o exclusivo sistema de regulagem de ângulo e  tensão da mola 
(Dual Power Chain Drive),  o que proporciona mais velocidade, 
ajuste preciso e definição da sapata junto ao pé.

H750A
Estante hi-hat, corrente com sistema 
Dual Action, ferragem dupla, regulagem 
de tensão, pés giratórios 360º. 

Ferragens

Maquinas de Chimbal´

pedais
Simples
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pedais

P380A
Pedal duplo de bumbo, corrente simples, batedor com 
02 faces, tensão de mola ajustável, âncora ajustável.

P390A
Versão, com bag, 
do pedal de bumbo 
modelo P380A.
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JNSP7000
O pedal simples com o mais completo sistema de regulagem!
Sapatas anti-deslizantes, reversíveis, base de apoio para calcanhar, base estabilizadora 
emborrachada com velcro e com suporte para chave de afinação, batedor com contra- 
peso, corrente dupla, ajuste de mola com trava. Acompanha chave de afinação, chave 
hallen, âncora, kit de conversão corrente/fita e BAG GRÁTIS. 

Duplos

Simples

P580A
Pedal duplo de bumbo, corrente simples, batedor com 
03 faces, tensão de mola ajustável, base estabilizadora 
emborrachada, âncora ajustável.
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CH71
Chimbal remoto com extensor, 
oferece regulagem de abertura 
e presilha reforçada.

TH684
Tom holder.

AC901
Clamp extensor.

pedais
Duplos

JNSP7500
O pedal duplo mais versátil do mercado!
Sapatas anti-deslizantes, reversíveis, base de apoio para 
calcanhar, base estabilizadora emborrachada com vel-
cro e com suporte para chave de afinação, batedor com 
contrapeso, corrente dupla e ajuste de mola com trava.
Acompanha chave de afinação, chave hallen, âncora, kit 
de conversão corrente/fita e BAG GRÁTIS. 

Acessórios
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Caixas

SD4350BR
Caixa Mapex, casco em maple com 2,4mm, aros power hoop 
1,6mm, 14”x3,5”, canoas e aros cromados, 10 afinações, 
acabamentos revestido (AS) ou encerado (WN). 

Maple
As caixas Pro Series Maple oferecem cascos com 5,8mm, aros power hoop 2,3mm 
e acabamento laqueado em madeira natural. Disponíveis nos modelos e medidas: 
SD2705XN (12”x7”), SD3354XN (13”x3,5”), SD4555XN (14”x5,5”) e SD4655XN 
(14”x6,5”). 

Aço Inoxidável
As caixas Pro Series Aço oferecem cascos com 1mm e aros 
power hoop 2,3mm. Disponíveis nos modelos e medidas: 
ST4505 (14”x5”) e ST4654 (14”x6,5”).

Pro Series
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Caixas Black Panther

Traditional Maple
As caixas Black Panther Traditional Maple oferecem cascos 
com 5,1 mm, aros power hoops com 2,3mm, acabamento 
encerado, peles Remo. Disponíveis nos modelos e medidas: 
BPML0550CWN (10”x5,5”), BPML3600CWN (13”x6”) e 
BPML4650CWN (14”x6,5”).

Black Maple 
Caixa Black Panther, casco em maple com 5,1 mm, canoas e 
aros die cast em cromo preto, acabamento laqueado, peles 
Remo, 10 afinações. Disponíveis nos modelos e medidas: 
BPML4550BTB (14”x5,5”) e BPML4650BTB (14”x6,5”)

Dynamic Generation 4 MAYA AZTEC - Edição Limitada 
Caixa Black Panther, casco em aço com 1,0mm, canoas e aros die cast em acabamento 
bronze, 14 x 5.5”, acabamento em niquel preto e bronze, pele Remo Fiberskin (ataque) 
e Remo Ambassador Resonant (resposta), 10 afinações.

Black Maple 
Caixa Black Panther, casco em maple com 5,1 mm, canoas e 
aros die cast em cromo preto, acabamento encerado, peles 
Remo, 10 afinações. Disponíveis nos modelos e medidas: 
BPML4550BFB (14”x5,5”) e BPML4650BFB (14”x6,5”)
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Caixas Black Panther
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Black Maple - BPML4650FB
Caixa Black Panther Maple, casco 
encerado, canoas e aros die cast 
dourados, 14”x6,5”, 10 afina-
ções.

Phosphor Bronze
Caixa Black Panther, casco em bronze com 1,0 mm, 
canoas e aros power hoop 2,3 mm em cromo pre-
to, acabamento polido, 10 afinações. Disponíveis 
nos modelos e medidas: BPPB4551 (14”x5,5”) e 
BPPB4651 (14”x6,5”).

Phosphor Bronze Hammered - BPPB 465H
Caixa Black Panther Phosphor Bronze, casco em 
bronze martelado com 1,0 mm, canoas e aros power 
hoop 2,3 mm em cromo preto, acabamento polido, 
14”x6,5”, 10 afinações.

Zebrawood Limited - BPML4550SE/ZB
Caixa Black Panther,  casco em maple, canoas e aros die cast  em 
cromo preto, 14”x5.5”, acabamento laqueado, 10 afinações.

Black Maple - BPML4650TB
Caixa Black Panther Maple, casco 
laqueado, canoas e aros die cast 
dourados, acabamento polido, 
14”x6,5”, 10 afinações.
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Marching Band

QLH 01
Colete T-Bar Carrier para caixa, com 
ajustes de altura e J-Arm Bracket em 
alumínio maciço. Para uso em produ-
tos das linhas Qualifier e Quantum 
HT.

QLHO 02
Colete T-Bar Carrier para bumbo,  
com ajustes de altura e J-Arm Brack-
et em alumínio maciço. Para uso em 
produtos das linhas Qualifier e Quan-
tum HT

QLH 03
Colete T-Bar Carrier para toms, com 
ajustes de altura e J-Arm Bracket em 
alumínio maciço. Para uso em produ-
tos das linhas Qualifier e Quantum 
HT

QCB 2014
Bumbo 20”x14”, série Quantum, casco em 
maple, aros em alumínio misto, 10 afinações, 
canoas Tube System (formato cilíndrico), peles 
Remo®, 6 respiros.

QLB 2414
Bumbo 24”x14”, série Qualifier, casco em maple 
e birch, aros de madeira, 10  afinações, canoas  
inteireiças em alumínio, peles Remo®.
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Marching Band

QCX 1412 SK
Caixa 14”x12”, série Quantum, casco com ma-
ple e birch, aros em alumínio die cast suspen-
sion frame, 12 afinações, peles Remo®, esteira 
de aço, automático de esteira Pro Marching, 3 
respiros   .

QLS 1410
Caixa 14”x10”, série Qualifier, casco em maple 
e birch, aros 2,3 mm em aço, 10 afinações, 
canoas  inteireiças em alumínio, peles Remo®, 
esteira de nylon, automático de esteira estilo 
clássico.

QTC 0234 Quad
Multitom quad, série Quantum, cascos em maple e walnut, 
aros em aço de 2,3 mm, peles Remo®, rack mounting sys-
tem de ferro com acabamento preto fosco.
Configuração dos Toms: 10”x10”, 12”x12”, 13”x12.5” e 
14”x13”.

QLT 023
Multitom trio, série Qualifier, cascos em maple e birch, aros 
em aço de 1,6 mm, peles Remo®, rack mounting system 
de ferro com acabamento preto fosco.
Configuração dos Toms: 10”x8”, 12”x10” e 13”x11”.
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Acabamentos

a
c
a

b
a

m
e
n

to
s

Saturn Series

Pro M Series

M Birch Series

VX Series

QR Series

Q Series

Transparent 
black (TB)

Gloss Natural 
(NL)

Black Forest 
Sapphire (ST)

Wax Cherry Red 
(WY)

Black Forest 
Cherry (BC)

Deep Coffee 
(WF)

Transparent 
Cherry Red (CY)

Eletric Blue 
Sparkle (EU)

Black Cherry 
Sparkle (YS)

Red Wood Fade 
(OF)

Boston Pewter 
Fade (PF)

Transparent 
Midnight Black 

(MB)

Caramel Fade 
(YL)

Bermuda 
Sparkle (OS)

Black Chrome 
Pearl (KP)

Ruby Red Pearl 
(RP)

Vanilla Cream 
Pearl (VP)

Liquid Blue 
Pearl (LP)

Transparent 
Cherry Red (CY)

Wax Aquamarine 
(WQ)

Transparent 
Honey Amber 

(HA)

Transparent 
Cherry Red 

(CY)

Transparent 
Midnight Black 

(MB)

Transparent 
Midnight Black 

(MB)

Black 
(BL)

Blue Sparkle 
(NS)

Blue Sparkle 
(NS)

Angel Wing 
(AS)

Burgundy 
(BY)

Diamond Silver 
(DS)

Gray Steel 
(GT)

Indigo Steel  
(UT)

Dark Indigo 
(DI)

Burgundy Steel 
(YT)

Dark Burgundy 
(BY)

Wax Oak  
(WO)


