
BE 850-2 (600573810) Дриль
Картонна коробка

№ для замовлення 600573810
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430314338

Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
Максимальна продуктивність при обертанні ліворуч, наприклад при вивільненні застряглого гвинта, завдяки
поворотному тримачу вугільних щіток
Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
Двошвидкісний редуктор
Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatіc: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для
безпечної роботи
Реверс
Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею
Кулькове з’єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи

Альтернативне зображення
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Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність 850 W

Віддавана потужність 490 W

Діаметр свердління, сталь 13 / 8 mm

Ø свердління, м'яка деревина 40 / 25 mm

Кількість обертів холостого ходу 0 - 1100 / 0 - 3100 /min

Кількість обертів при номінальному навантаженні 640 / 1800 /min

Швидкісні режими 2

Макс. крутний момент 36 / 14 Nm

Діаметр затискної шийки 43 mm

Діапазон затиску свердлильного патрона 1.5 - 13 mm

Шпиндель патрону з внутрішнім шестикутником 6.35 mm

Різьба шпинделя 1/2 " - 20 UNF

Вага без кабелю 2.6 kg

Вібрація

Свердління металу 4.2 m/s²

Погрішність виміру К 1.5 m/s²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 85 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 96 dB(A)

Погрішність виміру К 3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозатискний патрон Futuro Plus

Додаткова рукоятка
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: https://storgom.ua/product/drel-metabo-be-850-2-600573810.html
Другие товары: https://storgom.ua/setevye-dreli.html 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://storgom.ua
https://storgom.ua/product/drel-metabo-be-850-2-600573810.html
https://storgom.ua/setevye-dreli.html
http://www.tcpdf.org

