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18V 2x5.5Ah LiHD; Carregador rápido ASC 145 (220-240 V / 50 - 60 Hz). 
Mala em plástico.

REBARBADORA ANGULAR WB 18 LTX BL 125 QUICK

Dados Técnicos

Valores característicos

Tipo de bateria LiHD

Capacidade da bateria 2 x 5.5 Ah

Voltagem da bateria 18 V

Diâmetro dos discos abrasivos 125 mm / 5 "

Rotações em vazio 9000 rpm

Rosca do veio M 14

Peso (com bateria) 2.7 kg / 6 lbs

Vibração

Lixar superfície 6.1 m/s²

Incerteza de medição K 2.5 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 82 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 93 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)

Nº de pedido 613077660

EAN 4007430289094

Descrição

- Motor sem escovas incorporado: exclusivo da Metabo com ótima proteção contra poeiras, para um avanço rápido do trabalho e máxima 
eficiência.
- Formato estreito para trabalhar com pouco esforço em zonas de difícil acesso ou acima do nível da cabeça.
- Sistema de travagem rápida para máxima proteção do utilizador, imobiliza o disco em segundos.
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas.
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção.
- Bateria rotativa para trabalhar com maior facilidade em locais contíguos.
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador.
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor.
- Dispositivo eletrónico de arranque suave.
- Proteção contra rearranque involuntário: previne o arranque involuntário após substituição da bateria.
- Filtro de proteção contra poeiras amovível, para proteção do motor contra partículas grosseiras.
- Bateria LiHD para potência máxima e autonomia e vida útil extremamente longas.
- Tecnologia Ultra-M: potência máxima, carregamento protetor e 3 anos de garantia sobre a bateria.
- Baterias com indicador de capacidade para controlar o estado da carga.
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REBARBADORA ANGULAR WB 18 LTX BL 125 QUICK

Equipamento standard

Punho adicional

Filtro de proteção contra poeiras

2 Baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)

Carregador ASC 30-36 V "AIR COOLED"

Carregador rápido ASC 145 "AIR COOLED"

Mala em plástico

Resguardo de proteção

Flange de apoio

Porca de aperto rápido


