
MT 400 Quick Set (601406700) Універсальний різак
MetaLoc

№ для замовлення 601406700
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430317322

Незамінний при виконанні внутрішніх оздоблювальних робіт: різання, шліфування, шабрування, оброблювання
рашпілем різноманітних матеріалів
Тримач інструментальних насадок для максимальної сумісності с приладдям OIS, Starlock та ін.
Система Metabo Quick дозволяє заміняти приладдя швидко та зручно
Швидкий та потужний завдяки комбінації великого кута осциляції 3,2° та VTC-електроніки, що забезпечує постійну
швидкість також під навантаженням
Підсвічування робочої зони за допомогою яскравого здвоєного світлодіода
Ергономічний дизайн та нековзке м'яке покриття для зручного користування
Можливість підключення універсального пилососа

Технічні дані

Характеристики

Частота коливань при холостому ході 11000 - 18500 /min

Номінальна споживана потужність 400 W

Кут осциляції ліворуч / праворуч 1.6 °

Шліфувальна пластина, розмір від кута до кута 93 mm

Вага без кабелю 1.4 kg

Альтернативне зображення
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Вібрація

Шліфування поверхні 5 m/s²

Погрішність виміру К 1.5 m/s²

Шабрування 3.7 m/s²

Погрішність виміру К 1.5 m/s²

Пиляння занурювальним пилковим полотном 6.1 m/s²

Пиляння сегментним пилковим полотном 4.6 m/s²

Погрішність виміру К 1.5 m/s²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 83 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 94 dB(A)

Погрішність виміру К 3 dB(A)

Комплект поставки

Занурювальне пиляльне полотно 32 мм HCS (деревина)

Адаптер для підключення пилососу

Мультиадаптер

Чемодан для інструменту

Кофр MetaLoc

Сегментне пиляльне полотно 85 мм BiM (деревина + метал)

Шабер, жорстко закріплений 52 мм HCS

Занурювальне пилкове полотно 32 мм BiM (метал)

Сегментне пилкове полотно 85 мм НМ (кахельна плитка)

Трикутна шліфувальна пластина 78 мм НМ (кахельна плитка)

Трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками

5 шліфувальних аркушів на липучках 93 мм P 80

5 шліфувальних аркушів на липучках 93 мм P 120
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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/multitul-metabo-mt-400-quick-601406000.html
Другие товары: https://storgom.ua/universalnye-instrumenty.html 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://storgom.ua
https://storgom.ua/product/multitul-metabo-mt-400-quick-601406000.html
https://storgom.ua/universalnye-instrumenty.html
http://www.tcpdf.org

