MT 18 LTX Compact (613021710) Multitool sem fio
18V 2x2Ah Li-Ion; Carregador rápido ASC 55 ( / ); MetaLoc
N.º de pedido 613021710
EAN 4007430279125

Imagem representativa

Multitool, a ferramenta multifunções sem fio, com elevado desempenho, comparável a uma ferramenta elétrica
Indispensável na renovação de interiores para cortar, lixar, raspar e aparar os mais variados materiais
Encabadouro da ferramenta concebido para compatibilidade máxima com acessórios OIS, Starlock e de outros fabricantes
Metabo Quick para substituição rápida da ferramenta: poupança de tempo e fácil substituição dos acessórios
Rápida e potente graças ao amplo ângulo de oscilação de 3,2° e ao sistema eletrónico VTC de velocidade constante, mesmo
sob carga
LED duplo intenso, para boa visibilidade da área de trabalho
Design compacto para ótimo manuseamento
Possibilidade de conexão a um aspirador universal
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
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Dados técnicos
Valores caraterísticos
Tipo de bateria

Li-Ion

Voltagem da bateria

18 V

Capacidade da bateria

2 x 2 Ah

Número de oscilações em vazio

7000 - 18000 rpm

Ângulo de oscilação esquerda/direita

1.6 °

Encabadouro

Compatível com OIS/Starlock

Base de lixar (canto a canto)

93 mm / 3 5/8 "

Peso (com bateria)

1.8 kg / 4 lbs

Vibração
Lixar superfície

7.5 m/s²

Incerteza de medição K

1.5 m/s²

Raspar

11.5 m/s²

Incerteza de medição K

1.5 m/s²

Serrar com lâmina de serra de imersão

13 m/s²

Serrar com lâmina de serra de segmentos

11.6 m/s²

Incerteza de medição K

3 m/s²

Emissão de ruídos
Nível de pressão acústica

77 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA)

88 dB(A)

Incerteza de medição K

3 dB(A)

Equipamento standard
Base de lixar triangular de 93 mm com fixação autoaderente
5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 80
5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 120
Adaptador de aspiração
Adaptadores múltiplos
2 Baterias Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Lâmina de serra circular de imersão de 32 mm HCS (madeira)
Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
Mala MetaLoc
Encaixe para mala MetaLoc
Lâmina de serra de segmento de 85 mm bimetálica (madeira + metal)
Espátula rígida de 52 mm HCS

www.metabo.com

2/2

