SB 18 LTX-3 BL Q I (602357840) Baterijski udarni vrtalnik
18V ; MetaLoc
Št. izdelka 602357840
EAN 4007430298294

Prikazna slika

Brezkrtačni 3-stopenjski udarni vrtalnik z največjo močjo za zahtevna opravila
3. prestava z visokim številom vrtljajev (najv. 3.800 /min) za razširjeno področje uporabe in še hitrejše vrtanje
Metabo "Quick" sistem: hitra menjava držala nastavkov in pribora
Možnost izbire impulzne funkcije za enostavno odvijanje poškodovanih vijakov.
Edinstven Metabo brez-krtačni motor za hitro delo in najučinkovitejše vrtanje in vijačenje
Precision Stop: elektronska torna sklopka s povečano natančnostjo za natančno, občutljivo delo
Visoko vzdržljiv, kakovosten udarni mehanizem za najboljše rezultate
Gred s šesterokotno odprtino za vijačne nastavke
Vrat (Ø 43 mm) za vsestransko uporabo
Vgrajena delovna svetilka za dobro osvetlitev delovne površine
Tlačno lito, aluminijasto ohišje menjalnika za najboljše hlajenje in stabilnost
S priročno pripenjalno sponko in držalom nastavkov z možnostjo namestitve na levo ali desno stran
Prikazovalnik polnosti za stalen nadzor kapacitete baterijskega paketa
Ultra-M tehnologija: največja moč, varno polnjenje in 3 leta garancije na baterijski paket

www.metabo.com

1/2

Tehnične vrednosti
Karakteristike
Napetost baterije

18 V

Najvišji navor - nizek

60 Nm

Impulzni moment

65 Nm

Najvišji navor, visok

120 Nm

Nastavitev momenta vijačenja na sklopki

1 - 20 Nm

Ø vrtanja v zid

16 mm

Ø vrtanja v jeklo

13 mm

Ø vrtanja v mehki les

65 mm

Št. vrtljajev brez obremenitve

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

Najvišje št. udarcev

32300 /min

Možnost vpenjanja

1.5 - 13 mm

Teža (z baterijskim paketom)

2.3 kg

Vibracije
Vrtanje kovine

3.8 m/s²

Negotovost merjenja K

1.5 m/s²

Udarno vrtanje v beton

17.7 m/s²

Negotovost merjenja K

1.5 m/s²

Emisija hrupa
Raven hrupa

71 dB(A)

Stopnja zvočne zmogljivosti

82 dB(A)

Negotovost merjenja K

3 dB(A)

Obseg dobave
Hitro zamenljiva vpenjalna glava
Hitro zameljivo držalo nastavkov z blokado
Stranski ročaj
Pripenjalna sponka in držalo nastavkov
MetaLoc kovček
brez baterijskega paketa in polnilca
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