
SB 18 Set (602245910) akumulátorová
příklepová vrtačka; 18V 2x2Ah Li-Ion; Nabíječka
SC 30; Hliníkový přepravní kufr ; Mobilní dílna
hliník METABO s.r.o.

Královická 1793
25001 Brandýs nad Labem
CZ

E-Mail: info@metabo.cz
Tel: +420 326 904 455
Fax: +420 326 904 456

Číslo položky: 602245910

EAN: 4061792157996

Doporuč. prodejní cena: 5 990,00 CZK bez DPH

Lehká kompaktní akumulátorová příklepová vrtačka s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
Příklepová funkce k vrtání do zdiva
Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
Akumulátorové články s indikací kapacity ke kontrole stavu nabití
Technologie Ultra-M: nejvyšší výkon, šetrné nabíjení a 3 roky záruka na akumulátorový článek

Rozsah dodávky
rychlovýměnné sklíčidlo, rychloupínací sklíčidlo, Spona na opasek a zásobník bitů, 2 akumulátorové články Li-
Power (18 V/2,0 Ah), Nabíječka SC 30, Hliníkový přepravní kufr, Sada příslušenství

Vlastnosti produktu Lehká kompaktní akumulátorová příklepová vrtačka s extrémně
krátkou konstrukcí pro různorodé použití

Příklepová funkce k vrtání do zdiva

Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa

S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností
zajištění vpravo nebo vlevo

Akumulátorové články s indikací kapacity ke kontrole stavu
nabití

Technologie Ultra-M: nejvyšší výkon, šetrné nabíjení a 3 roky
záruka na akumulátorový článek

Druh pohonu Akumulátorový článek



Třída Třída L

Napětí akumulátorových článků 18 V

Kapacita akumulátorových článků 2 Ah

Provedení Sada (stroj s příslušenstvím)

Rozsah dodávky rychlovýměnné sklíčidlo

rychloupínací sklíčidlo

Spona na opasek a zásobník bitů

2 akumulátorové články Li-Power (18 V/2,0 Ah)

Nabíječka SC 30

Hliníkový přepravní kufr

Sada příslušenství

Druh akumulátorových článků Li-Ion

Napětí akumulátoru 18 V

Max. točivý moment měkký 24 Nm

Max. točivý moment tvrdý 48 Nm

Nastavitelný točivý moment 0.5 - 4.5 Nm

Ø vrtání zdiva 10 mm

Ø vrtáku do oceli 10 / 3/8 "

Hladina akustického tlaku 86 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 97 dB(A)

Nejistota měření K 3 dB(A)

Vrtání kovu 2,5 m/s²



Ø vrtání měkkého dřeva 20 mm

Počet otáček při volnoběhu 0 - 450 / 0 - 1600 /min

Max. počet příklepů 24.000 /min

Rozpětí sklíčidla 1.5 - 13 mm

Hmotnost (vč. akumulátorového článku) 1,41 kg

Příklepové vrtání do betonu 23 m/s²

Číslo v celním sazebníku 8467211000

Produktová skupina 002

Země původu CN


