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(220-240V / 50-60Hz); Mala em plástico.

MARTELO COMBINADO KHE 2644

Dados Técnicos

Valores característicos

Energia máx. por golpe (EPTA) 2.3 J

Número máx. de impactos 5400 bpm

Potência nominal 800 W

Ø de perfuração em betão com brocas de percussão 26 mm / 1 "

Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração 68 mm / 2 5/8 "

Ø de perfuração em aço 13 mm / 1/2 "

Ø de perfuração em madeira macia 30 mm / 1 3/16 "

Rotações em vazio 0 - 1150 rpm

Rotações com carga nominal 960 rpm

Encabadouro SDS-plus

Diâmetro do colar de aperto 43 mm / 1 11/16 "

Peso sem cabo de alimentação 2.9 kg / 6.4 lbs

Comprimento do cabo 4 m / 13 ft

Vibração

Furar com percussão 13.7 m/s²

Incerteza de medição K 1.5 m/s²

Demolir 15 m/s²

Incerteza de medição K 1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica 87 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 98 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)

Nº de pedido 606157000

EAN 4007430240897

Descrição

- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir.
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material.
- Dispositivo eletrónico de arranque suave para iniciar a perfuração com precisão.
- Mecanismo de percussão de elevado rendimento, alojado com precisão em caixa em liga de alumínio: duradouro e robusto.
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro.
- Interruptor bloqueável para trabalho confortável em utilização contínua.
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MARTELO COMBINADO KHE 2644

Equipamento standard

Mala em plástico

Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus

Punho adicional

Limitador de profundidade


