KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA (600211910) Baterijsko kladivo
18V 1x5.5Ah / 1x3.5Ah LiHD; Polnilec ASC 30-36 V; Plastičen kovček; z vgrajenim odsesavanjem prahu in vpenjalno
glavo Metabo-Quick
Št. izdelka 600211910
EAN 4007430320698

Prikazna slika

Izredno lahko in priročno baterijsko kladivo z vgrajenim odsesovalnim vmesnikom
Največja moč vrtanja, učinkovitost in življenjska doba zaradi brezkrtačne tehnologije in vzdržljivega kladiva
Brezprašno vrtanje s kompaktno napravo za odsesavanje prahu ISA 18 LTX 24
Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: udarno vrtanje, vrtanje in dletanje
Metabo VibraTech (MVT): zdravju neškodljivo, neutrujajoče delo tudi pri trajni uporabi
Metabo Quick: hitra menjava vrtalne glave brez orodja za delo s svedri SDS-plus in cilindričnimi svedri
Elektronika Vario-Constamatic (VC) za vrtanje z materialu primernim številom vrtljajev, ki se pod obremenitvijo skorajda ne
spremeni
Dvojna varnost zaradi elektronskega in mehanskega varnostnega izklopa pri blokadi svedra
LED-delovna lučka za optimalno vidljivost mesta vrtanja
Ultra-M tehnologija: največja moč, varno polnjenje in 3 leta garancije na baterijski paket
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Tehnične vrednosti
Karakteristike
Tip baterijskega paketa

LiHD

Napetost baterije

18 V

Kapaciteta baterije

1 x 5.5 / 1 x 3.5 Ah

Najvišja energija udarca (EPTA)

2.2 J

Najvišje št. udarcev

4500 /min

Ø vrtanja v beton s svedri za kladiva

24 mm

Ø vrtanja v zid z vrtalnimi kronami

68 mm

Ø vrtanja v jeklo

13 mm

Ø vrtanja v mehki les

25 mm

Št. vrtljajev brez obremenitve

0 - 1200 /min

Držalo nastavkov

SDS-plus

Teža (z baterijskim paketom)

4.5 kg

Vibracije
Udarno vrtanje v beton

10.5 m/s²

Negotovost merjenja K

1.5 m/s²

Dleta

8.6 m/s²

Negotovost merjenja K

1.5 m/s²

Emisija hrupa
Raven hrupa

91 dB(A)

Stopnja zvočne zmogljivosti

102 dB(A)

Negotovost merjenja K

3 dB(A)

Obseg dobave
Vgrajeno odsesavanje prahu ISA 18 LTX 24
Plastičen kovček
Rezervna odsesovalna glava
Primerno za pribor z SDS plus vpetjem
Hitro zamenljive vpenjalne glave za orodja s cilindričnim vpetjem
Gumiran ročaj
Omejevalo globine vrtanja
LiHD baterijski paket (18 V/3,5 Ah)
LiHD baterijski paket (18 V/5,5 Ah)
Polnilec ASC 30-36 V "AIR COOLED"
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