KT 18 LTX 66 BL (601866810) Akumulátorová ponorná kotoučová pila
18V 2x8Ah LiHD; Nabíječka ASC 145; metaBOX 340
Objednací číslo 601866810
EAN 4061792187511

Zástupný obrázek

Akumulátorová ponorná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem pro efektivní zanoření a přesné řezy do hloubky až 66
mm (!) Hloubka
Nastavitelné usazení bez vůle na vodicích lištách od Metabo a jiných výrobců pro přesné výsledky řezání
Vysoce výkonné akumulátorové články LiHD a bezuhlíkový motor Metabo zaručují maximální průtažnou sílu a dlouhou
dobu řezání
Mnohostranné použití díky variabilní rychlosti otáček pro různé materiály
Dvojitý ukazatel pro přesné nastavení hloubky řezu s vodicí lištou i bez ní
S funkcí podříznutí pro přesné lícování přechodů, polohu 0° a 45° lze pro maximální přesnost řezání doladit
Možnost řezání v blízkosti stěny až do vzdálenosti 14 mm
Bezprašné řezání díky velkoobjemovému sáčku na prach nebo prostřednictvím připojeného vysavače
Automatické zapnutí/vypnutí připojeného vysavače pomocí funkce CordlessControl (k dispozici jako příslušenství)
Hrdlo k výhozu pilin lze individuálně natočit a zajistit pro každou pracovní polohu
Brzda doběhu velmi rychle zastaví pilový kotouč a zvýší bezpečnost
Průzor v ochranném krytu pro přesné vedení řezu
Rychlá a snadná výměna pilového kotouče pomocí páky pro uzamčenou polohu zanoření a aretaci vřetena
Praktický paralelní doraz je k dispozici jako příslušenství (objednací číslo 628029000)
S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
Lze kombinovat se všemi 18voltovými akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliancesystem.com
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Technické hodnoty
Charakteristické parametry
Druh akumulátorových článků

LiHD

Napětí akumulátoru

18 V

Kapacita akumulátorových článků

2 x 8 Ah

Sklon od/do

- 1 / + 46 °

Nastavitelná hloubka řezu

0 - 66 mm

Max. hloubka řezu při 90°

66 mm

Max. hloubka řezu při 45°

43 mm

Max. hloubka řezu s vodicí lištou

61 mm

Ø pilového kotouče x otvor

165 x 20 mm

Počet otáček při volnoběhu

2250 - 5000 /min

Max. rychlost řezu

43 m/s

Hmotnost bez akumulátorového článku

4.3 kg

Hmotnost vč. akumulátorového článku

5.3 kg

Hlukové emise
Hladina akustického tlaku

88 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA)

99 dB(A)

Nejistota měření K

3 dB(A)

Rozsah dodávky
Pilový kotouč „precision cut wood - classic“ 165x20 Z42 WZ 5°
Sáček na prach
Šestihranný klíč
2 akumulátorové články LiHD (18 V/8,0 Ah)
Rychlonabíječka ASC 145 „AIR COOLED“
metaBOX 340
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