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M18 Heavy Duty wyrzynarka
(2 x 4.0 Ah) Milwaukee HD18
JSB-402C ( 4933426660 )
Cena

2 412,15 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2-5 dni

Numer katalogowy

4933426660

Kod producenta

mil 4933426660

Kod EAN

4002395002139

Opis produktu
Negocjuj Cenę!!
Milwaukee HD18 JSB-402C
M18 Heavy Duty wyrzynarka (2 x 4.0 Ah) ( 4933426660 )
4-biegunowy silnik Milwaukee® zapewnia 2700 obr/min dla szybkiego cięcia
REDLINK elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze Łagodny rozruch i przełącznik
2-biegowy: idealna prędkość w różnych materiałach
Opatentowany system FIXTEC umożliwia szybką wymianę brzeszczotu i pochylenia podstawy z zaznaczeniem kątów 0° i 45°
4-st. regulacja wychyłu: lepsze cięcie i większa żywotność brzeszczotu
Regulowana dmuchawa do trocin
Precyzyjne prowadzenie brzeszczotu z dużą rolką wspierającą na łożyskach igiełkowych ustawionych w bardzo niskim
położeniu
Podstawa odlewana ciśnieniowo to gwarancja dużej trwałości
Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długoterminową żywotność baterii
Dane techniczne:
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) - 82.5
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) - 3
Poziom natężenia hałasu (dB(A)) - 93.5
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) - 3
Poziom wibracji przy cięciu w drewnie (m/s2) - 6.3
Błąd poziomu wibracji przy cięciu w drewnie (m/s2) - 1.5
Poziom wibracji przy cięciu w metalu (m/s2) - 6.4
Błąd poziomu wibracji przy cięciu w metalu (m/s2) - 1.5
Napięcie (V) - 18
Pojemność akumulatora (Ah) - 4.0
Typ akumulatora - Li-ion
Opakowanie - Walizka
Ładowarka w wyposażeniu - 80 min
Ilość akumulatorów - 2
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) - 2050 / 2700
Numer Artykułu - 4933426660
Ustawienia oscylacji - 4
Oscylacja - Tak
Waga z akumulatorem (kg) - 2.9
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) - 120
Maks. zdolność cięcia w stali (mm) - 10
Kąt ukosu (°) - 45
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Długość skoku (mm) – 26
Dołączone wyposażenie:
2 x 4,0 Ah REDLITHIUM-ION akumulator, stopa śliżgowa, 2 x brzeszczot, walizka

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

