BS 18 LTX BL I (602358650) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
18V 2x5.2Ah Li-Ion; Ładowarka ASC 55; metaBOX 145 L
Nr kat. 602358650
EAN 4061792187788

Zdjęcie zastępcze

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy do najtrudniejszych zastosowań
Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich
powierzchniach
Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantujący szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas
wiercenia i wkręcania
Precision Stop: elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe to większa precyzja, która umożliwia dokładną pracę z większym
wyczuciem
Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu w przypadku zablokowania wiertła – wysoki poziom ochrony
użytkownika
Zintegrowanie światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączania zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
Możliwość łączenia ze wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com
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Dane techniczne
Parametry
Rodzaj akumulatora

Li-Ion

Napięcie akumulatora

18 V

Pojemność akumulatora

2 x 5.2 Ah

Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim 65 Nm
Moment impulsowy

65 Nm

Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym 130 Nm
Regulowany moment obrotowy

1 - 20 Nm

Średnica wiercenia w stali

13 mm

Ø wiertła do drewna miękkiego

68 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym

0 - 550 / 0 - 2000 /min

Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim

1.5 - 13 mm

Ciężar bez akumulatora

1.7 kg

Ciężar z akumulatorem

2.4 kg

Wibracje
Klasa L

2.2 m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej K

1.5 m/s²

Emisja hałasu
Poziom ciśnienia dźwięku

76 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA)

87 dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K

3 dB(A)

Zakres dostawy
Szybkomocujące uchwyty wiertarskie
Uchwyty do bitów
Rękojeść pomocnicza
Zaczep do paska i magazynek na bity
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)
Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L
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