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M12 FUEL 2-biegowa
wiertarko-wkrętarka (bez
baterii) Milwaukee M12 CDD-0
( 4933440400 )
Cena

642,06 zł

Dostępność

Niedostępny

Numer katalogowy

4933440400

Kod producenta

mil 4933440400

Kod EAN

4002395000883

Opis produktu
Negocjuj Cenę!!
Milwaukee M12 CDD-0
M12 FUEL 2-biegowa wiertarko-wkrętarka (wersja zerowa) ( 4933440400 )
Bezszczotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika, do
2x większą siłę oraz do 2x więcej czasu pracy
Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla
narzędzia i akumulatora, co wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem
Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia do 20% większą siłę, do 2x więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie
do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
Metalowy uchwyt 13 mm umożliwia szybką zmianę bitów i optymalne trzymanie wiertła
Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
Wbudowane oświetlenie LED do oświetlania powierzchni roboczej
Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12
Dane techniczne:
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) - 91
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) - 3
Poziom natężenia hałasu (dB(A)) - 102
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) - 3
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s2) - 1.27
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s2) - 1.5
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s2) - 1.27
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s2) - 1.5
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr/min) - 0 - 450
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr/min) - 0 - 1700
Maks. moment obrotowy (Nm) - 44
Napięcie (V) - 12
Pojemność akumulatora (Ah) Typ akumulatora - Li-ion
Opakowanie Ładowarka w wyposażeniu Ilość akumulatorów Wkręty do drewna do (mm) - 8
Numer Artykułu - 4933440400
Waga z akumulatorem (kg) - 1.5
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Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) - 13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) - 25
Uchwyt (mm) – 13
Dołączone wyposażenie:
Bez akumulatora, ładowarki i walizki
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