
KT 18 LTX 66 BL (601866840) Акумуляторна заглибна циркулярна пилка
18V; metaBOX 340

№ для замовлення 601866840
EAN (Європейський Номер-товару) 4061792187498

Ручна акумуляторна дискова пила з безщітковим двигуном для енергійного заглиблення і точних розрізів глибиною
до 66 мм (!) Глибина
Встановлення на напрямних шинах Metabo та шинах інших виробників без зазору, з можливістю регулювання для
точних результатів різання
Високопродуктивні акумуляторні блоки LiHD і безщітковий двигун Metabo гарантують максимально потужне і
тривале різання
Універсальне застосування завдяки регульованій кількості обертів для різних матеріалів
Подвійний вказівник для точного регулювання глибини різання з напрямною шиною і без неї
З функцією підрізання для точних стиків, додаткове регулювання позицій 0° і 45° для максимальної точності різання
Можливий розпил поруч із стіною на відстані від 14 мм
Пиляння з мінімумом пилу завдяки об’ємному мішку для збору пилу або приєднанню пилотяга
Можливе автоматичне вмикання приєднаного пилотяга завдяки безпровідному керуванню (аксесуар)
Патрубок для відведення стружки повертається і фіксується відповідно до кожної робочої пози
Інерційне гальмо зупиняє пиляльне полотно дуже швидко та підвищує рівень безпеки
Контрольне вікно в захисному кожусі для точного різання
Швидка і проста заміна пиляльного диска завдяки важелю фіксації глибини різання і стопору шпинделя
Можливість встановлення практичного паралельного упора (№ для замовлення 628029000)
З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

Альтернативне зображення
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Технічні дані

Характеристики

Напруга акумуляторного блока 18 V

Діапазон нахилу від / до - 1 / + 46 °

Регульована глибина різання 0 - 66 mm

Макс. глибина різання при 90° 66 mm

Макс. глибина різання при 45° 43 mm

Макс. глибина різання з напрямною шиною 61 mm

Пилковий диск, Ø x отвір 165 x 20 mm

Кількість обертів холостого ходу 2250 - 5000 /min

Макс. швидкість різання 43 m/s

Вага (з акумуляторним блоком) 5.3 kg

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 88 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 99 dB(A)

Погрішність виміру К 3 dB(A)

Комплект поставки

Пиляльний диск "precision cut wood - classic", 165x20 Z42 WZ 5°

Мішок для збору пилу

Шестигранний ключ

metaBOX 340

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-pogruzhnaya-diskovaya-pila-metabo-kt-18-ltx-66-bl-karkas-
metabox-601866840.html
Другие товары: https://storgom.ua/akkumulyatornye-diskovye-pily.html 
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