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18V 2x5.2Ah Li-Ion; Carregador rápido ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico.

BERBEQUIM DE PERCURSÃO SB 18 LTX BL Q I

Dados Técnicos

Valores característicos

Tipo de bateria Li-Ion

Voltagem da bateria 18 V

Capacidade da bateria 2 x 5.2 Ah

Binário máx. macio 60 Nm / 531 in-lbs

Binário dos impulsos 60 Nm / 48 ft. lbs

Binário máx. duro 120 Nm / 1062 in-lbs

Binário min. - máx 1-20 Nm // 9-177 in-lbs

Ø de perfuração em alvenaria 16 mm / 5/8 "

Ø de perfuração em aço 13 mm / 1/2 "

Ø de perfuração em madeira macia 65 mm / 2 1/2 "

Rotações em vazio 0 - 500 / 0 - 1850 rpm

Número máx. de impactos 32300 bpm

Amplitude aperto da bucha 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "

Peso (com bateria) 2.4 kg / 5.3 lbs

Vibração

Furar metal 3.2 m/s²

Incerteza de medição K 1.5 m/s²

Perfuração com percussão em betão 20.7 m/s²

Nº de pedido 602353650

EAN 4007430297907

Descrição

- Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio e sem escovas, com potência máxima para as aplicações mais exigentes.
- Sistema Quick da Metabo: mudança rápida do encabadouro da ferramenta e do acessório, para um trabalho versátil.
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas.
- Motor sem escovas exclusivo da Metabo para um avanço rápido do trabalho e máxima eficiência ao furar e aparafusar.
- Precision Stop: acoplamento do binário eletrónico para um trabalho preciso.
- Mecanismo de percussão de alto rendimento, para excelentes resultados.
- Veio com sextavado interior para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha.
- Colar de aperto (Ø 43 mm) para diversas utilizações.
- Luz de trabalho integrada para iluminar a área de trabalho.
- Eficaz dissipação do calor e durabilidade, graças à caixa da engrenagem em alumínio fundido sob pressão.
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda.
- Baterias com indicador de capacidade para controlar o estado da carga.
- Tecnologia Ultra-M: potência máxima, carregamento protetor e 3 anos de garantia sobre a bateria.
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BERBEQUIM DE PERCURSÃO SB 18 LTX BL Q I

Dados Técnicos

Incerteza de medição K 1.5 m/s2

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica 92 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 103 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)

Equipamento standard

Gancho para cinto e depósito para pontas

2 Baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Carregador ASC 55 "AIR COOLED"

Mala em plástico

Bucha de substituição rápida Quick

Porta-pontas de substituição rápida Quick

Punho adicional


