BS 18 LTX-3 BL Q I (602355660) akumulátorový vrtací šroubovák
18V 2x5.5Ah LiHD; Nabíječka ASC 145; metaBOX 145 L
Objednací číslo 602355660
EAN 4007430298089

Zástupný obrázek

Bezuhlíkový 3stupňový vrtací šroubovák s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
3. stupeň s vysokými otáčkami (max. 3 800 /min) pro rozšířenou oblast použití a ještě rychlejší práci při vrtání
Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci
Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
Jedinečný motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při vrtání a šroubování
Přesné zastavení: Elektronická momentová spojka s větší přesností pro přesné a jemné práce
Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra
Upínací stopka (Ø 43 mm) pro různé použití
Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost
S praktickou sponou na opasek a držákem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
Akumulátorový článek LiHD pro ultimativní výkon, extrémně dlouhá výdrž a doba běhu
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 5.5 Ah

Max. točivý moment měkký

60 Nm

Impulsový moment

65 Nm

Max. točivý moment tvrdý

120 Nm

Nastavitelný točivý moment

1 - 20 Nm

Ø vrtáku do oceli

13 mm

Ø vrtání měkkého dřeva

65 mm

Počty otáček při volnoběhu

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

Rozpětí sklíčidla

1.5 - 13 mm

Hmotnost bez akumulátorového článku

1.8 kg

Hmotnost vč. akumulátorového článku

2.8 kg

Vibrace
Vrtání kovu

3.8 m/s²

Nejistota měření K

1.5 m/s²

Hlukové emise
Hladina akustického tlaku

71 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA)

82 dB(A)

Nejistota měření K

3 dB(A)

Rozsah dodávky
rychlovýměnné sklíčidlo
rychlovýměnný držák bitů
přídavná rukojeť
2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,5 Ah)
Rychlonabíječka ASC 145 „AIR COOLED“
metaBOX 145 L
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