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R18CK9-252S | 18V Akumulátorová 9dílná kombo
sada

9dílná kombo sada obsahuje vrtací šroubovák, okružní pilu, přímočarou
pilu, sklopné prostorové LED světlo, lepící pistoli, vibrační brusku,
rázový utahovák, úhlovou brusku a multifunkční nářadí.

Vrtací šroubovák R18DD3 je ideální na šroubování a vrtání ve
dřevěných a kovových aplikacích. Má celokovové 13mm ráčnové
sklíčidlo a 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti.

Okružní pila RWSL1801 je ideální na dlouhé přímé řezy, zkracování
dřevěných desek, řezání kuchyňských pracovních desek či podlahových
krytin i snadné a přesné příčné řezání trámů. Může řezat až až do
hloubky 45mm při 90° a 32mm při 45° a je dodávána se 150mm
kotoučem s 18 zuby s břity ze slinutého karbidu.

Přímočará pila R18JS je ideální ideální pro řezání složitých tvarů ze
dřeva. Má délku zdvihu 25mm, regulaci rychlosti a 4-stupňové nastavení
předkmitu pro lepší kontrolu a výkon.

Sklopné prostorové světlo R18ALF má  20 vysoce výkonných LED
žárovek vydávajících světlo o výkonu 850 lumenů, které jsou rozděleny
do dvou oddělených řad, abyste mohli kontrolovat úroveň světla při
práci.

Akumulátorová lepící pistole R18GLU může být používaná na širokou
škálu materiálů. Zahřívá se velmi rychle, pouhé 3 minuty.

R18CK9-252S
CCT [Correlated Colour
Temperature] 5700K

CRI [Colour Rating Index] 80
Délka zdvihu (mm) 25
Dodávaný v Taška
Glue Stick Diameter [mm] 11
Hmotnost (bez aku) (Kg) 15.4
Kapacita aku (Ah) 1x 2.0Ah and 1x 5.0Ah
Kapacita sklíčidla (mm) 13
Kapacita úkosu (°) 50
Lumens 850
Max. hloubka řezání při 45° (mm) 32
Max. hloubka řezání při 90° (mm) 45
Max. kapacita řezání - dřevo (mm) 101
Max. kapacita řezání - ocel (mm) 6
Max. moment (Nm) R18DD3 50, RID1801 220
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 38
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13
Nabíjecí doba 60
Napětí 18V
Nastavení momentu 24
Nozzle Hole [mm] 3
Oscilační frekvence (1/min) 22000
Oscilační úhel 3.2
Počet dostupných akumulátorů 2

Počet otáček bez zatížení (ot./min)
R18DD3 500 / 800, RWSL1801 4700,
R18PS 11000, RID1801 3200, R18AG
7500

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 1100-3000


