
WB 18 LTX BL 180 (613087840) Акумуляторна кутова шліфувальна машина
18V ; MetaLoc

№ для замовлення 613087840
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430318091

Рівномірна глибина розрізу аналогічно великій кутовий шліфувальній машині з Ø 230 мм: ідеально для відрізних
робіт на даху
Унікальний закритий безщітковий двигун Metabo з оптимальним захистом від пилу дозволяє виконувати роботу
швидко та ефективно
Тонка конструктивна форма для роботи без втоми в вузьких конструкціях та над головою
Швидка гальмівна система для максимального захисту користувача: зупиняє диск після виключення впродовж
кількох секунд
Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від провертання
Поворотний акумулятор для кращої роботи у вузьких місцях
Електронне відключення двигуна: зменшує віддачу при блокуванні диску — високий рівень захисту користувача
Захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску
Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне заряджання і 3 роки гарантії на акумуляторний блок

Технічні дані

Характеристики

Напруга акумуляторного блоку 18 V

Шліфувальні диски, Ø 180 mm

Кількість обертів холостого ходу 8200 /min

Різьба шпинделя M 14

Вага (з акумуляторним блоком) 2.6 kg

Альтернативне зображення
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Вібрація

Шліфування поверхні 8.3 m/s²

Погрішність виміру К 1.5 m/s²

Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки 2.5 m/s²

Погрішність виміру К 1.5 m/s²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 82 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 93 dB(A)

Погрішність виміру К 3 dB(A)

Комплект поставки

Опорний фланець

Гайка з двома отворами

Фільтр від пилу

Ключ під два отвори

Кофр MetaLoc

(без акумуляторного блоку, без зарядного пристрою)
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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/akkumuliatornaia-ugloshlifovalnaia-mashina-metabo-wb-18-ltx-
bl-180-613087840.html
Другие товары: https://storgom.ua/akkumulyatornyye-bolgarki.html 
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