
KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA (600211930) akumulátorové kladivo
18V 1x5.5Ah / 1x4Ah LiHD; Nabíječka ASC 145; Plastový kufr; s integrovaným odsáváním prachu a rychlovýměnným
skličidlem METABO

Objednací číslo 600211930
EAN 4007430334763

Extrémně lehké a šikovné akumulátorové vrtací kladivo s integrovaným rozhraním pro odsávání
Maximální vrtací výkon, účinnost a životnost díky bezuhlíkové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu
Bezprašné vrtání s kompaktním odsáváním prachu ISA 18 LTX 24
Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
Matabo VibraTech (MVT): méně namáhavá práce šetřící zdraví i v nepřetržitém provozu
Metabo Quick: rychlá výměna sklíčidla bez nástroje pro práci s vrtáky SDS-plus a válcovými vrtáky
Elektronika Vario-Constamatic (VC) k vrtání s otáčkami odpovídajícími materiálu, které zůstávají i při zatížení konstantní
Dvojitá bezpečnost díky elektronickému a mechanickému bezpečnostnímu vypínání při zablokování vrtáku
Pracovní LED lampa pro optimální výhled na místo vrtání
Technologie Ultra-M: nejvyšší výkon, šetrné nabíjení a 3 roky záruka na akumulátorový článek

Zástupný obrázek
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Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků LiHD

Napětí akumulátoru 18 V

Kapacita akumulátorových článků 1 x 5.5 / 1 x 4 Ah

Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) 2.2 J

Max. počet příklepů 4500 /min

Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem 24 mm

Ø vrtání zdiva vrtacími korunkami 68 mm

Ø vrtáku do oceli 13 mm

Ø vrtání měkkého dřeva 25 mm

Počet otáček při volnoběhu 0 - 1200 /min

Upínání nástroje SDS-plus

Hmotnost (vč. akumulátorového článku) 4.5 kg

Vibrace

Vrtání betonu s příklepem 10.5 m/s²

Nejistota měření K 1.5 m/s²

Vysekávání 8.6 m/s²

Nejistota měření K 1.5 m/s²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku 91 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 102 dB(A)

Nejistota měření K 3 dB(A)

Rozsah dodávky

Integrované odsávání prachu ISA 18 LTX 24

plastový kufr

Výměnná odsávací hlava

Příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS-Plus

Rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovitým dříkem

Pogumovaná přídavná rukojeť

Hloubkový doraz

Akumulátorový článek LiHD (18 V/5,5 Ah)

Akumulátorový článek LiHD (18 V/4,0 Ah)

Nabíječka ASC 145 "AIR COOLED"
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