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12V 2x2Ah Li-Ion; Carregador rápido SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico

SERRA DE SABRE POWERMAXX SSE 12 BL

Dados Técnicos

Valores característicos

Tipo de bateria Li-Ion

Voltagem da bateria 12 V

Capacidade da bateria 2 x 2 Ah

Número de cursos em vazio 0 - 3000 rpm

Curso da lâmina de serra 16 mm / 0.629 "

Peso (com bateria) 1.6 kg / 3.5 lbs kg

Vibração

Serrar em placas de aglomerado 17 m/s²

Serrar vigas de madeira 14.5 m/s

Incerteza de medição K 1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica 78 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 89 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)

Nº de pedido 602322500

EAN 4061792157330

Descrição

- Leve, muito prática, para trabalhar com uma ou duas mãos.
- Particularmente adequada para trabalhos em locais de difícil acesso.
- A classe de 12 Volt da Metabo, leve na mão, forte na utilização.
- Motor Brushless exclusivo da Metabo para um trabalho rápido e máxima eficiência em cada aplicação.
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com número de cursos adequado ao material.
- Lâmina de serra rotativa a 180° para trabalhar facilmente acima do nível da cabeça.
- Inúmeras possibilidades de aplicação, graças ao encaixe rápido para lâminas de serras de sabre e serras de recortes.
- Batente de profundidade ajustável sem ferramentas para aproveitamento total da lâmina de serra e aplicações versáteis,
como por ex. cortes de imersão.
- Luz de trabalho LED integrada para iluminação ideal da linha de corte.
- Inúmeras possibilidades de aplicação graças à gama de lâminas de serra Metabo.
- 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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SERRA DE SABRE POWERMAXX SSE 12 BL

Equipamento standard

Mala em plástico

Lâmina de serra de sabre para madeira e metal

2 Baterias Li-Power (12 V/2,0 Ah)

Carregador SC 30


