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Link do produktu: http://www.pasja.koszalin.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-bs-18-lt-lihd-kamerka-gratis-metabo-plsp3201714-p-27382.html

Wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa BS 18 LT LiHD
+ kamerka GRATIS! Metabo (
PL_SP3201714 )
Cena

1 300,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

PL_SP3201714

Kod producenta

met PL_SP3201714

Opis produktu
BS 18 LT w walizce PVC, z ładowarką ASC 30-36 V AirCooled + 2 akumulatory Li-HD 18 V / 3,5 Ah Metabo
PL_SP3201714
Wiertarko - wkrętarka akumulatorowa 18V BS 18LT + 2 akumulatory LiHD (18 V / 3,5 Ah) + ładowarka ASC 30-36 V + walizka
PVC + Kamerka Action-Cam FHD 1080P GRATIS!

Niezwykłą sprawność urządzenia zapewnia silnik 4-biegunowy, umożliwiający szybkie wiercenie i wkręcanie.
Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej
strony.
Akumulator LiHD oferuje wyjątkowo dużą moc, niespotykanie długi czas działania i bardzo długą żywotność
Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
Technologia Ultra-M - maksymalna moc, efektywne ładowanie, optymalne wykorzystanie energii i długa żywotność
3 lata gwarancji na akumulator dzięki zastosowaniu technologii Ultra-M
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Dane techniczne:
Rodzaj akumulatora
Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym
Regulowany moment obrotowy
Średnica wiercenia w
- stal
- drewno
Liczba obrotów na biegu jałowym
Gwint wrzeciona wiertarki
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim
Ciężar (z akumulatorem)
Dołączone wyposażenie:
Szybkomocujący uchwyt wiertarski
Zaczep do paska i magazynek na bity
2 akumulatory Li-HD (18 V/3,5 Ah)
Ładowarka ASC 30-36 V "AIR COOLED"
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Li-HD
18 V
3,5 Ah
34 Nm
60 Nm
0,7 - 8 Nm
13 mm
38 mm
0 - 450/ 0 - 1.600/min
1/2" - 20 UNF
1,5 - 13 mm
1,8 kg

