SB 18 LTX-3 BL I (602356660) Accu-klopboormachines
18V 2x5.5Ah LiHD; Lader ASC 145; Kunststof koffer
Art. nr. 602356660
EAN 4007430298287

Afbeelding plaatsvervangend

Brushless drietoerige accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
Derde versnelling met hoog toerental (max. 3.800 /min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand
Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack
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Technische waarden
Parameters
Type accu-pack

LiHD

Accuspanning

18 V

Accucapaciteit

2 x 5.5 Ah

Max. koppel zacht

60 Nm

Impulsmoment

65 Nm

Max. koppel hard

120 Nm

Instelbaar koppel

1 - 20 Nm

Boor-Ø metselwerk

16 mm

Boor-Ø staal

13 mm

Boor-Ø zacht hout

65 mm

Nullasttoerental

0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min

Max. aantal slagen

32300 /min

Spanwijdte boorhouder

1.5 - 13 mm

Gewicht (met accu-pack)

2.8 kg

Trilling
Boren metaal

3.8 m/s²

Meetonzekerheid K

1.5 m/s²

Klopboren beton

17.7 m/s²

Meetonzekerheid K

1.5 m/s²

Geluidsemissie
Geluidsdrukniveau

71 dB(A)

Geluidsvermogensniveau (LwA)

82 dB(A)

Meetonzekerheid K

3 dB(A)

Leveringsomvang
Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED"
Kunststof koffer
Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls
Extra handgreep
Riemhaak met bitdepot
2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah)
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