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WYPRZEDAŻ! Wiertarko wkrętarka akumulatorowa
Fein ABS 12 ( 71130250011 )
Cena

533,64 zł

Cena poprzednia

693,72 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

71130250011

Kod producenta

fei 71130250011

Opis produktu

Wiertarko - wkrętarka akumulatorowa
Fein ABS 12V 2 x 2,0Ah 731130250
Kompaktowa wiertarko - wkrętarka akumulatorowa FEIN – lekka i ekstremalnie wytrzymała

Doskonale wyważona i poręczna wkrętarka umożliwiająca pracę bez uczucia zmęczenia. W zestawie z dwoma akumulatorami.

Cechy produktu
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Wzorcowa ergonomia - doskonale wyważone i poręczne narzędzie umożliwiające pracę
bez uczucia zmęczenia

10-stopniowa regulacja momentu obrotowego (włącznie z biegiem wiercenia)

Elektroniczna regulacja obrotów zapewniająca płynność i stabilność nawiercania oraz
wkręcania

Tłumiący wibracje uchwyt ułatwiający obsługę

Przełącznik kierunku obrotów z funkcją blokady

Uchwyt wiertarski z wewnętrzną blokadą wrzeciona

W zestawie z Fein ABS 12
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walizka przenośna
ładowarka ALG 20
akumulatory (NiCd/2,0 Ah)
uchwyt ręczny
bity podwójne (wkręty z rowkiem krzyżowym PZ 2/PZ 3 i PH 2/wkręty z rowkiem gr. 6)

Specyfikacja techniczna
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Maks. moment obrotowy na biegu wiercenia
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0-400/0-1400 obr/min
- wkręcanie miękkie - 19 Nm

Wkręcanie do
Waga
Max. liczba obrotów
Max. moment dokręcania (Nm)
Max. śr. wiercenia drewno (mm)
Max. śr. wiercenia stal (mm)
Napięcie akumulatora (V)
Pojemność akumulatora (Ah)

- wkręcanie twarde - 31 Nm
7/8 mm/M
2 kg
1400
31
30
13
12
2

Fein
Fein jest liderem w branży narzędziowej dzięki wysokiej jakości
elektronarzędziom i akcesoriom od momentu jej powstania w 1867 roku. Linia
innowacyjnych produktów Feina takich jak np. seria Multimaster spowodowała,
że produkty FEIN stały się wzorem na całym świecie pod kątem standardów
wydajności i niezawodności. Głównym celem marki jest produkcja wyłącznie
niezawodnych i niezniszczalnych elektronarzędzi.
Fein Tools to precyzyjne, niemieckie narzędzia do cięcia i wiercenia
- elektronarzędzia Fein produkowane są w Niemczech.
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