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220-240 V / 50-60 Hz

REBARBADORA ANGULAR 2400W WX 24-180

Dados Técnicos

Valores característicos

Diâmetro dos discos abrasivos 180 mm / 7"

Potência nominal 2400 W

Potência útil 1600 W

Rotações em vazio 8500 rpm

Rotações com carga nominal 5800 rpm

Binário 14 Nm / 124 in-lbs Nm

Rosca do veio M 14

Peso sem cabo de alimentação 5.7 kg / 12.6 lbs

Comprimento do cabo 4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície 6.1 m/s²

Incerteza de medição K 1.5 m/s²

Lixar com folha de lixa 2.5 m/s²

Incerteza de medição K 1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica 94 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 105 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)

Nº de pedido 06446001

Descrição

- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade.
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador.
- Punho principal rotativo e punho adicional montável em 3 posições para posição otimizada do punho mesmo ao cortar.
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção.
- A limitação da corrente com arranque suave previne o acionamento do dispositivo de segurança ao arrancar a máquina.
- Proteção eletrónica contra sobrecargas e proteção contra rearranque.
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado e punho adicional para redução das vibrações e proteção do utilizador.
- O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina.
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor.
- Aviso luminoso LED em caso de ativação da proteção contra rearranque involuntário ou sobreaquecimento.
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REBARBADORA ANGULAR 2400W WX 24-180

Equipamento standard

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)

Chave de pinos

Resguardo de proteção

Flange de apoio

Porca de aperto


