WE 15-125 HD Set GED (600465510) Кутова шліфувальна машина
MetaLoc; з алмазним чашковим диском для бетону «Classic»
№ для замовлення 600465510
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430269089

Альтернативне зображення

Система універсального застосування для шліфування без утворення пилу всередині приміщень і ззовні
Найвищий термін експлуатації в екстремальних умовах використання: потужна високомоментна кутова
шліфувальна машина з найвищою щільністю потужності в своєму класі для швидкого просування робіт
Новий запатентований двигун Metabo Marathon: до 50 % більший крутний момент та до 20 % більша здатність до
перевантажень для швидшого знімання матеріалу та довшого терміну експлуатації
Tacho-Constamatic (TC)-повнохвильова електроніка: висока продуктивність завдяки постійній кількості обертів при
навантаженні
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) з низ. рівнем вібрації
Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatіc: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед
конкурентів — для максимального захисту користувача та безперервної роботи
Електронний захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску
Аварійне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
Алюмінієвий фланець для тривалого терміну експлуатації з важкими робочими інструментами, наприклад,
алмазними дисками
Захисний відсмоктуючий кожух GED 125, монтаж без інструментів, з антистатичного пластику
Сегмент для роботи поблизу стіни, який не випадає та може відкриватися без використання інструментів
Приєднання для відсмоктування пилу Ø 35/41 мм
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Технічні дані
Характеристики
Шліфувальні диски, Ø

125 mm

Номінальна споживана потужність

1550 W

Віддавана потужність

940 W

Кількість обертів холостого ходу

9600 /min

Кількість обертів при номінальному навантаженні

9600 /min

Крутний момент

4.2 Nm

Різьба шпинделя

M 14

Вага без кабелю

2.7 kg

Довжина кабелю

4m

Вібрація
Шліфування поверхні

5.5 m/s²

Погрішність виміру К

1.5 m/s²

Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки

2.6 m/s²

Погрішність виміру К

1.5 m/s²

Звукова емісія
Рівень звукового тиску

93 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA)

104 dB(A)

Погрішність виміру К

3 dB(A)

Комплект поставки
Захисний кожух
Кожух для видалення пилу GED 125
Опорний фланець
Гайка з двома отворами
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Ключ під два отвори
Кофр MetaLoc
Алмазний чашковий диск для бетону "Classic"
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