
UHE 2660-2 Quick (600697500) multifunkční kladivo
Plastový kufr; s výměnným sklíčidlem Quick Metabo

Objednací číslo 600697500
EAN 4007430306227

Multifunkční kladivo se 4 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání ve dvou rychlostech a sekání
Metabo Quick: rychlá výměna příklepového sklíčidla SDS-Plus a rychloupínacího sklíčidla k vrtání do dřeva a kovu
Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
Kolečko pro nastavení předvolby otáček a počtu příklepů
Dvourychlostní převodovka: dvě rychlosti k efektnímu vrtání do dřeva a kovu
Metabo Marathon motor s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
Vysoce výkonný elektropneumatický příklepový mechanizmus přesně uložený v krytu z hliníkové slitiny: s dlouhou
životností a robustní
Perfektní ergonomie díky těžišti blízko ruky a optimální kontuře rukojeti
Níže umístěný přepínač chráněný proti poškození a prachu
Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
Spínač s možností aretace pro pohodlnou práci při dlouhodobém používání
Kabel s otočným kloubem pro optimální svobodu pohybu při práci

Zástupný obrázek
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Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) 2.8 J

Max. počet příklepů 4200 /min

Jmenovitý příkon 800 W

Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem 26 mm

Ø vrtání zdiva vrtacími korunkami 68 mm

Ø vrtáku do oceli 13 / 6 mm

Ø vrtání měkkého dřeva 32 / 28 mm

Počet otáček při volnoběhu 0 - 1050 / 0 - 2500 /min

Otáčky při jmenovitém zatížení 790 / 1860 /min

Upínání nástroje SDS-plus

Průměr upínacího hrdla 50 mm

Hmotnost bez síťového kabelu 3.1 kg

Délka kabelu 4 m

Vibrace

Vrtání kovu 3.3 m/s²

Nejistota měření K 1.5 m/s²

Vrtání betonu s příklepem 12.9 m/s²

Nejistota měření K 2.4 m/s²

Vysekávání 8.5 m/s²

Nejistota měření K 1.5 m/s²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku 88 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 99 dB(A)

Nejistota měření K 3 dB(A)

Rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS-Plus

Rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovitým dříkem

Pogumovaná přídavná rukojeť

Hloubkový doraz

plastový kufr
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