PowerMaxx BS 12 (601036500) Berbequins-aparafusadoras sem fio
12V 2x2Ah Li-Ion; Carregador rápido SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 118
N.º de pedido 601036500
EAN 4007430337689

Imagem representativa

Berbequim-aparafusadora leve e compacto para múltiplas aplicações
A classe de 12 Volt da Metabo, leve na mão, forte na utilização
Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
Com prático gancho para cinto e porta-pontas de fixação à direita ou à esquerda
Baterias com indicador de capacidade para controlar o estado da carga
Tecnologia Ultra-M: potência máxima, carregamento protetor e 3 anos de garantia sobre a bateria
Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
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Dados técnicos
Valores caraterísticos
Tipo de bateria

Li-Ion

Voltagem da bateria

12 V

Capacidade da bateria

2 x 2 Ah

Binário máx. macio

17 Nm / 150 in-lbs

Binário máx. duro

40 Nm / 354 in-lbs

Binário min. - máx.

0.5 - 5 Nm // 4 - 44 in-lbs

Ø de perfuração em aço

10 mm / 3/8 "

Ø de perfuração em madeira macia

18 mm / 23/32 "

Rotações em vazio

0 - 360 / 0 - 1400 rpm

Amplitude aperto da bucha

1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "

Peso (com bateria)

1 kg / 2.2 lbs

Vibração
Furar metal

3 m/s²

Incerteza de medição K

1.5 m/s²

Aparafusar sem percussão

2.5 m/s²

Incerteza de medição K

1.5 m/s²

Emissão de ruídos
Nível de pressão acústica

64 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA)

75 dB(A)

Incerteza de medição K

3 dB(A)

Equipamento standard
Carregador SC 30
Carregador SC 30
metaBOX 118
metaBOX 118
Buchas de aperto rápido
Buchas de aperto rápido
Gancho para cinto e depósito para pontas
Gancho para cinto e depósito para pontas
2 Baterias Li-Power (12 V/2,0 Ah)
2 Baterias Li-Power (12 V/2,0 Ah)
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