KS 18 LTX 66 BL (611866810) Serra circular sem fio
18V 2x8Ah LiHD; Carregador rápido ASC 145 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 340
N.º de pedido 611866810
EAN 4061792192157

Imagem representativa

Base estável em alumínio encaixável diretamente sobre as calhas-guia da Metabo e de outros fabricantes
Cortes transversais rápidos e precisos graças ao acoplamento fácil com uma calha transversal KFS da Metabo (acessório)
As baterias LiHD de elevada potência e o motor sem escovas Metabo garantem potência máxima e cortes resistentes
O aspirador ligado e ligado/desligado automaticamente através do CordlessControl (disponível como acessório)
Bocal de ejeção de aparas para qualquer posição de trabalho, com rotação e bloqueio personalizado
Luz de trabalho LED integrada para iluminação ideal da linha de corte
Ajustável a 0° para máxima precisão de corte
Indicador de corte bem visível, para serrar ao longo de linha de corte previamente traçada
Estrutura da serra robusta e duradoura em alumínio fundido sob pressão
Punho com superfície Softgrip antiderrapante para guiar com segurança
Possibilidade de conexão a um aspirador universal
Combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
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Dados técnicos
Valores caraterísticos
Tipo de bateria

LiHD

Voltagem da bateria

18 V

Capacidade da bateria

2 x 8 Ah

Inclinação de/até

 0 / + 46 °

Profundidade de corte regulável

0 - 66 mm // 0 - 2 19/32 "

Profundidade máx. de corte a 90°

66 mm / 2 19/32 "

Profundidade máx. de corte a 45°

43 mm / 1 11/16 "

Profundidade de corte máx. com calha-guia

61 mm / 2 13/32 "

Ø da lâmina de serra x furo

165 x 20 mm // 6 1/2 x 5/8 "

Velocidade máx. de corte

43 m/s / 141 ft/s

Peso sem bateria

3.5 kg / 7.7 lbs

Peso com bateria

4.5 kg / 9.9 lbs

Emissão de ruídos
Nível de pressão acústica

87 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA)

98 dB(A)

Incerteza de medição K

3 dB(A)

Equipamento standard
2 Baterias LiHD (18 V/8,0 Ah)
Carregador rápido ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 340
Lâmina de serra circular em metal duro (18 dentes)
Paralela
Chave sextavada
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