MFE 40 (604040900) Rezalnik utorov
Plastičen kovček; z 20 mm diamantno rezilno ploščo Universal
Št. izdelka 604040900
EAN 4007430333513

Prikazna slika

Idealno za elektroinštalacije za podaljševanje kablov in praznih cevi pod ometom z globino rezkanja do 40 mm
Maksimalno napredovanje del zaradi močnega motorja, konstantnega števila vrtljajev in dvostopenjskega
visokozmogljivega pogona
Robusten pokrov iz aluminijeve tlačne zlitine z gumijastimi kolesi za optimalen oprijem za udobno vodenje stroja
Drsni presek zagotavlja optimalen vpogled na označevalno linijo
Možnost nastavitve širine in globine utora
Metabo Marathon motor s patenirano proti-prašno zaščito za dolgo življenjsko dobo.
Tacho-Constamatic (TC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na
obremenitev, za hitro delo
Elektronski mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom za varno delo
LED signal opozarja na preobremenitev ali aktivirano zaščito pred ne-namernim vklopom
Čisto delo, brez prahu zaradi priključenega večnamenskega industrijskega sesalnika Metabo (certificiran z ASR 35 M ACP)
Primeren za zarezovanje zarez na utore širine do 30 mm, širina brez sredinskega nosilca v enem delovnem postopku (s
posebnim priborom)
Primerno tudi za rezanje s samo eno diamantno rezalno ploščo
Metabo S-automatic varnostna sklopka: mehanska ločitev pogona v primeru blokade plošče za varno delo
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Tehnične vrednosti
Karakteristike
Nastavitev globine reza

10 - 40 mm

Največje širine utorov

9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm

Premer rezalne plošče

125 mm

Moč motorja

1900 W

Izhodna moč

1120 W

Št. vrtljajev brez obremenitve

5000 /min

Št. vrtljajev pri obremenitvi

4200 /min

Navor

6 Nm

Teža brez omeržnega kabla

4.6 kg

Dolžina kabla

4m

Emisija hrupa
Raven hrupa

93 dB(A)

Stopnja zvočne zmogljivosti

104 dB(A)

Negotovost merjenja K

3 dB(A)

Obseg dobave
Distančni obroči
2 diamantni rezilni plošči
20 mm diamantna rezkalna plošča 2 UP
Vpenjalna matica
viličasti ključ
dleto za izsekavanje utorov
Plastičen kovček
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