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Wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa BS 18 LTX
Quick, 18V Metabo (
602193650 )
Cena

2 221,38 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy

602193650

Kod producenta

met 602193650

Opis produktu
BS 18 LTX Quick w walizce PVC, z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V/ 5,2 Ah Metabo
6.02193.65

System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich
powierzchniach
Niezwykłą sprawność urządzenia zapewnia silnik 4-biegunowy, umożliwiający szybkie wiercenie i wkręcanie.
Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
Wąski kołnierz (Ø 43 mm) do wszechstronnych zastosowań
Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
Z akumulatorem 5,2 Ah zapewniającym wyjątkowo długi czas pracy na jednym ładowaniu
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
Dane techniczne:
Rodzaj akumulatora
Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim
Moment impulsowy
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym
Regulowany moment obrotowy
Średnica wiercenia w
- stal
- drewno
Liczba obrotów na biegu jałowym
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim
Ciężar (z akumulatorem)
Dołączone wyposażenie:

Szybkowymienny uchwyt wiertarski
Uchwyt szybkowymienny do bitów
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Li-Ion
18 V
5,2 Ah
55 Nm
60 Nm
110 Nm
1,5 - 24 Nm
13 mm
65 mm
0 - 500/ 0 - 1.700/min
1,5 - 13 mm
2 kg

Uchwyt pomocniczy
Zaczep do paska i magazynek na bity
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)
Ładowarka ASC 30-36 V "AIR COOLED"
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego
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