
KHE 2860 Quick (600878510) Комбінований перфоратор
Пластиковий кофр; зі змінним патроном Metabo-Quick

№ для замовлення 600878510
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430309655

Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
Система Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus на швидкозатискний патрон для свердління
деревини та металу
Відмінна ергономіка завдяки зміщенню центра ваги ближче до руки і оптимізованому контуру ручки
Перемикач, розташований знизу захищений від пошкодження та пилу
Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
Двигун Metabo Marathon із захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
Потужний ударний механізм, прецизійно встановлений в корпусі з алюмінієвого сплаву: довговічний і надійний
Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatіc: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для
безпечної роботи
Вимикач, що фіксується, для зручної роботи в постійному режимі
Кулькове з’єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи

Альтернативне зображення
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Технічні дані

Характеристики

Макс. енергія одного удару (EPTA) 3.2 J

Макс. кількість ударів 4400 /min

Номінальна споживана потужність 880 W

Ø свердління в бетоні бурами 28 mm

Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками 68 mm

Діаметр свердління, сталь 13 mm

Ø свердління, м'яка деревина 32 mm

Кількість обертів холостого ходу 0 - 1150 /min

Кількість обертів при номінальному навантаженні 870 /min

Крутний момент 18 Nm

Патрон SDS-plus

Діаметр затискної шийки 50 mm

Вага без кабелю 3.1 kg

Вібрація

Ударне свердління в бетоні 12.9 m/s²

Погрішність виміру К 2.4 m/s²

Довбання 8.5 m/s²

Погрішність виміру К 1.5 m/s²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 89 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 99 dB(A)

Погрішність виміру К 3 dB(A)

Комплект поставки

Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus

Додаткова рукоятка з гумовим покриттям

Обмежувач глибини свердління

Пластиковий кофр
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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/perforator-metabo-khe-2860-quick-600878510.html
Другие товары: https://storgom.ua/setevye-perforatory.html 
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