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18V 2x2Ah Li-Ion; Carregador rápido SC 30 ( / ); metaBOX 145 L

MARTELO ROTATIVO BH 18 LTX BL 16

Dados Técnicos

Valores característicos

Tipo de bateria Li-Ion

Voltagem da bateria 18 V

Capacidade da bateria 2 x 2 Ah

Energia máx. por golpe (EPTA 1.3 J

Número máx. de impactos 5250 bpm

Ø de perfuração em betão com brocas de percussão 16 mm / 5/8 "

Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração 68 mm / 2.6725 "

Ø de perfuração em aço 13 mm / 1/2 "

Ø de perfuração em madeira macia 20 mm / 25/32 "

Rotações em vazio 0 - 730 rpm

Encabadouro SDS-PLUS

Peso (com bateria) 1.9 kg / 4.2 lbs

Vibração

Furar com percussão 12.7 m/s²

Incerteza de medição K 1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica 87 dB(A)

Nº de pedido 600324500

EAN 4061792191655

Descrição

- Martelo sem fio muito leve e compacto com motor sem escovas para furar com pouco esforço em qualquer posição de
trabalho.
- Potência máxima de furação, eficiência e durabilidade graças à tecnologia Brushless e ao mecanismo de percussão de
elevado rendimento.
- Martelo rotativo com 2 funções: furar com percussão e furar.
- Metabo VibraTech (MVT): trabalhar sem prejudicar a saúde e com pouco esforço mesmo na utilização contínua.
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que
se mantêm constantes mesmo sob carga.
- Paragem de segurança eletrónica do motor em caso de bloqueio, para um trabalho seguro.
- Luz de trabalho LED para uma visualização perfeita da zona a furar.
- 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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MARTELO ROTATIVO BH 18 LTX BL 16

Dados Técnicos

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

Incerteza de medição K 3 dB(A)

Equipamento standard

Carregador SC 30

metaBOX 145 L

Punho adicional

Limitador de profundidade

2 Baterias Li-Power (18 V/2,0 Ah)


