
KHEV 5-40 BL (600765500) kombinované kladivo
Plastový kufr

Objednací číslo 600765500
EAN 4061792002326

Maximální postup vrtání a vysoký výkon při bourání díky bezúdržbovému bezuhlíkovému motoru a vysoce výkonnému
příklepovému mechanismu
Dlouhá životnost díky bezuhlíkové technologii a robustnímu tělesu z hliníkového tlakového odlitku převodovky a motoru
Kombinované kladivo se 2 funkcemi: Vrtání s příklepem a sekání
Metabo VibraTech (MVT) s dvojitým tlumením: Oddělená rukojeť a  vyvažovací hmota pohlcující nárazy aktivně redukují
vibrace, umožňují práci při nepřetržitém používání zařízení bez zatížení zdraví
Ergonomicky tvarovaná štíhlá rukojeť s velkým spínačem k přidávání rychlosti pro pohodlné provádění prací.
Snadno přístupný aretační spínač k sekání v trvalém provozu
Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení
konstantní
Volitelné snížení otáček a síly úderu při práci v měkčích materiálech
Elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
Sekání a vrtání s nízkou prašností s externím odsáváním prachu ESA max. (příslušenství)

Zástupný obrázek
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Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) 8.7 J

Max. počet příklepů 2900 /min

Jmenovitý příkon 1150 W

Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem 40 mm

Ø vrtání zdiva vrtacími korunkami 105 mm

Počet otáček při volnoběhu 350 / 500 /min

Otáčky při jmenovitém zatížení 350 / 500 /min

Upínání nástroje SDS-max

Průměr upínacího hrdla 64.6 mm

Hmotnost bez síťového kabelu 8.3 kg

Délka kabelu 6 m

Vibrace

Vrtání betonu s příklepem 10.8 m/s²

Nejistota měření K 1.5 m/s²

Vysekávání 9.6 m/s²

Nejistota měření K 1.5 m/s²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku 93 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 104 dB(A)

Nejistota měření K 3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pogumovaná přídavná rukojeť

Hloubkový doraz

Mazací prostředek pro zástrčný konec nástroje

Hadřík na čištění

plastový kufr
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