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Szlifierka kątowa WEV 15-125
Quick, 1550 W Metabo (
600468500 )
Cena

805,90 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy

600468500

Kod producenta

met 600468500

Opis produktu
WEV 15-125 Quick w walizce PVC Metabo 6.00468.50

Maksymalna żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: wytrzymała i wydajna szlifierka kątowa z regulacją obrotów i
optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy
Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet o 50% większy moment obrotowy i o 20% większa
przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność
Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętłem nastawczym umożliwia regulację obrotów odpowiednio
do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
Teraz jeszcze szybszy: system Metabo M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku
dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick
Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obracanie
Dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
Sprzęgło bezpieczeństwa Metabo S-automatic: bezpośrednie, mechaniczne rozłączenie w przypadku zablokowania tarczy
minimalizuje zjawisko odrzutu - wysoki poziom bezpieczeństwa i szybki powrót do pracy; sprawdzone od dziesięcioleci
Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia długą żywotność
Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu w przypadku zaniku zasilania
Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych
Dane techniczne:
Średnica tarczy szlifierskiej
Moc znamionowa
Moc oddawana
Liczba obrotów na biegu jałowym
Liczba obrotów przy obciążeniu
Moment obrotowy
Gwint wrzeciona
Ciężar (bez kabla)
Długość kabla
Dołączone wyposażenie:

Osłona
Kołnierz podporowy
Nakrętka mocująca M-Quick
Dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT)
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego
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125 mm
1.550 W
940 W
2.800 - 11.000/min
11.000/min
3,5 Nm
M 14
2,5 kg
4m
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