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Młot wielofunkcyjny w klasie 7
kg Milwaukee Kango 750 S (
4933398600 )
Cena

3 651,99 zł

Czas wysyłki

2-5 dni

Numer katalogowy

4933398600

Kod producenta

mil 4933398600

Kod EAN

4002395235193

Opis produktu
Milwaukee Kango 750 S
Młot wielofunkcyjny w klasie 7 kg ( 4933398600 )

Duży, ciężki bijak dostarcza maksymalną energię udaru przy jednoczesnej wysokiej wytrzymałości
Mocny silnik 1550W dostarcza maksymalnej siły, dobrze chłodzony gwarantuje maksimum wytrzymałości
Pełnozakresowa elektronika: precyzyjne dopasowanie mocy do zastosowania
Łagodny rozruch dla dokładnego rozpoczęcia wiercenia /dłutowania
System antywibracyjny AVS i miękki uchwyt z przodu i z tyłu
Dodatkowy uchwyt z możliwością mocowania w 3 różnych położeniach
Przełączalny system pracy na miękki udar do kucia w delikatnych materiałach
Roto-Stop i wielopołożeniowa funkcja dłuta
Kontrolka serwisowa
Variolock (12 położeń) do wybierania najwłaściwszego kąta dłutowania
Kabel 6 m
Dane techniczne:
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) - 96.4
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) - 3
Poziom natężenia hałasu (dB(A)) - 107.4
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) - 3
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s2) - 1.5
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s2) - 9.5
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s2) - 1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min) - 300
Opakowanie - Walizka
Poziom wibracji przy wierc. (m/s) - 9.5
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s2) - 9.1
Maks. Ø wiertłem pełnym (mm) - 50
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm) - 150
Maks. zdolność wierc. z wiertłem tunel. (mm) - 80
Numer Artykułu - 4933398600
Pręd. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min) - 240
Waga (kg) - 8.2
Moc wejściowa (W) - 1550
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) - 2740
Energia udaru (EPTA) (J) - 11.9
Dołączone wyposażenie:
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Kabel 6 m, dodatkowa rękojeść, smar, walizka
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