
BS 18 LTX-3 BL I (602354660) Акумуляторний дриль-шуруповерт
2x18V/5.5Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 30-36 V; Пластиковий кофр

№ для замовлення 602354660
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430298041

Безщітковий 3-швидкісний дриль-гвинтокрут забезпечує максимальну потужність в найскладніших умовах
застосування
3-я швидкість з високою кількістю обертів (макс. 3800/хв) для розширення сфери застосування та збільшення
швидкості свердління
Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності при свердлінні та
загвинчуванні шурупів
Precision Stop: електронна муфта-регулятор крутного моменту для точної та надтонкої обробки
Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
Затискна шийка (Ø 43 мм) для універсального застосування
Вбудоване підсвічування робочої зони
Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
Зі зручним гачком для носіння на ремені та відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
Акумуляторний блок LiHD гарантує неймовірно високу потужність, тривалий час роботи і довговічність
Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду
Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне заряджання і 3 роки гарантії на акумуляторний блок

Альтернативне зображення
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Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блоку LiHD

Напруга акумуляторного блоку 18 V

Ємність акумуляторного блоку 5.5 Ah

Макс. крутний момент (м'який) 60 Nm

Імпульсний момент 65 Nm

Макс. крутний момент (жорсткий) 120 Nm

Регулювання крутного моменту 1 - 20 Nm

Діаметр свердління, сталь 13 mm

Ø свердління, м'яка деревина 65 mm

Кількість обертів холостого ходу 0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min

Діапазон затиску свердлильного патрона 1.5 - 13 mm

Вага (з акумуляторним блоком) 2.6 kg

Вібрація

Свердління металу 3.8 m/s²

Погрішність виміру К 1.5 m/s²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 71 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 82 dB(A)

Погрішність виміру К 3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозатискний патрон Futuro Plus з металевою втулкою

Додаткова рукоятка

Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок

2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 А*г)

Зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED"
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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/akkumuliatornyi-drel-shurupovert-metabo-bs-18-ltx-3-bl-i-602354660.html
Другие товары: https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html 
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