
STA 18 LTX 140 (601405840) Акумуляторний лобзик
18V Li-Ion; MetaLoc

№ для замовлення 601405840
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430287472

Надзвичайно потужний електролобзик з VTC-електронікою для швидкого різання м'якої деревини до 140 мм
Надзвичайно зручний завдяки малому діаметру рукоятки та поверхні з м'якою оболонкою Softgrip
Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів,
маятниковому ходу та низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів, з автоматичним викидом
Зручний старт: автоматичне прискорення ходу пилки, як тільки-но розпочалось пиляння
Швидке регулювання і фіксація без інструментів платформи для косого різу
Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилу
Світлодіодне підсвічування для яскравого освітлення місця різання
Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для роботи з частотою ходів, що відповідає властивостям
матеріалу та залишається незмінною під навантаженням
Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
Тривалий термін служби завдяки надійній конструкції двигуна і редуктора, а також міцному корпусу редуктора з
алюмінієвого лиття під тиском 
Акумуляторні блоки з індикацією ємності для контролю рівня зарядки
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 Li-Ion

Напруга акумуляторного блоку 18 V

Глибина різання деревини 140 mm

Глибина різання кольорових металів 35 mm

Глибина різання сталевого листа 10 mm

Діапазон нахилу від / до - 45 / + 45 °

Рівні маятникового ходу 4

Частота ходів пилкового полотна при холостому ході 1000 - 3000 /min

Вага (з акумуляторним блоком) 2.9 kg

Вібрація

Пиляння деревини 12 m/s²

Погрішність виміру К 1.8 m/s² 2.3 m/s²

Пиляння металу 12 m/s²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 90 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 101 dB(A)

Погрішність виміру К 3 dB(A)

Комплект поставки

Пластмасова захисна пластина

Захисна пластина від сколів

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/akkumuliatornyi-lobzik-metabo-sta-18-ltx-602298840.html
Другие товары: https://storgom.ua/akkumulyatornye-lobziki.html 
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