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M18 FUEL kompaktowa
zakrętarka udarowa ¼˝ Hex
(2 x 5.0 Ah) Milwaukee M18
CID-502C ( 4933448130 ) WYPRZEDAŻ!
Cena

1 860,50 zł

Cena poprzednia

1 971,46 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

4933448130

Kod producenta

mil 4933448130

Kod EAN

4002395262540

Opis produktu
WYPRZEDAŻ!
Milwaukee M18 CID-502C
M18 FUEL kompaktowa zakrętarka udarowa ¼˝ Hex (2 x 5.0 Ah) ( 4933448130 )
Bezszczotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® to Maks. 3x dłuższa żywotność i do 20%
zwiększona moc
Inteligentna elektronika REDLINK PLUS dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla
narzędzia i akumulatora i wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem
Milwaukee® DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi na łatwe przeniesienie do różnych prędkości i momentu obrotowego,
tak aby zmaksymalizować wszechstronność różnych zastosowań
Tryb 1 dla precyzyjnej pracy
Tryb 2 pozwala uniknąć uszkodzeń elementów złącznych i materiałów
Tryb 3 zapewnia maksymalną wydajność przy najcięższych pracach
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
Uchwyt narzędzia 1/4" Hex do szybkiej i dokładnej wymiany końcówek jedną ręką
Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Odwracalny klips do paska w całości wykonany z metalu, dla szybkiego i łatwego powieszenia narzędzia
Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18
Dane techniczne:
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) - 94.9
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) - 3
Poziom natężenia hałasu (dB(A)) - 105.9
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) - 3
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s2) - 14.3
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s2) - 2.88
prędkość bez obciążenia (obr/min) - 850/2100/2900
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Maks. moment obrotowy (Nm) - 23/79/180
Napięcie (V) - 18
Pojemność akumulatora (Ah) - 5.0
Typ akumulatora - Li-ion
Częst. udaru (ud./min) - 1750/2850/3600
Opakowanie - Walizka
Ładowarka w wyposażeniu – 100 min
Ilość akumulatorów - 2
Numer Artykułu: 4933448130
Waga z akumulatorem (kg) – 1.5
Dołączone wyposażenie:
2 x 5,0 Ah REDLITHIUM-ION akumulator, ładowarka 100 min., walizka
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