
SSE 18 LTX BL (602267840) Акумуляторна шабельна пила
18V ; Пластиковий кофр

№ для замовлення 602267840
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430320742

Потужна шабельна пила з малою вагою та кутовою рукояткою Softgrip для забезпечення високого комфорту під час
роботи
Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й
загвинчування
Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального обслуговування
Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів відповідно до якостей матеріалу
Перемикач швидкості з функцією блокування для тривалого використання
Пилкове полотно обертається на 180° для зручної роботи над головою
Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів
Обмежувач глибини різання регулюється без інструменту для оптимального використання пилкового полотна та
багатоцільового застосування, наприклад, різання із зануренням в матеріал
Вбудоване світлодіодне робоче освітлення для оптимального підсвічування зони розпилу
Захист редуктора від пилу та бризок води
Широкий спектр використання завдяки узгодженій програмі пилкових полотен від Metabo
Акумуляторні блоки з індикацією 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

Напруга акумуляторного блока 18 V

Частота ходів пилкового полотна при холостому ході 0 - 2700 /min

Хід пилкового полотна 32 mm

Вага (з акумуляторним блоком) 3.2 kg

Вібрація

Пиляння ДСП 20.3 m/s²

Пиляння дерев’яних балок 19.4 m/s²

Погрішність виміру К 3 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

Вставка в кофр MetaLoc

Пластиковий кофр

без акумуляторного блока, 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/akkumulyatornaya-sabelnaya-pila-metabo-sse-18-ltx-bl-karkas-v-
keyse-602267840.html
Другие товары: https://storgom.ua/akkumulyatornye-sabelnye-pily.html 
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