
SBEV 1100-2 S (600784500) příklepová vrtačka
Plastový kufr

Objednací číslo 600784500
EAN 4007430313010

Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení
konstantní
kolečko pro nastavení předvolby otáček
Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost
Otočný můstek uhlíků pro maximální výkon i při chodu vlevo, např. k vyšroubování příliš pevně utažených šroubů
Motor Marathon Metabo s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování nástroje pro bezpečnou práci
pravý/levý chod
Rychloupínací sklíčidlo a aretace vřetena pro pohodlnou výměnu nástroje jednou rukou
Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra
Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
Kabel s otočným kloubem pro optimální svobodu pohybu při práci
indikace opotřebení uhlíkových kartáčků

Zástupný obrázek
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Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon 1100 W

Odevzdaný výkon 580 W

Max. točivý moment 42 / 15 Nm

Ø vrtání zdiva 24 mm

Ø vrtání betonu 22 mm

Ø vrtáku do oceli 16 / 10 mm

Ø vrtání měkkého dřeva 40 / 25 mm

Počet otáček při volnoběhu 0 - 1100 / 0 - 3100 /min

Otáčky při jmenovitém zatížení 1100 / 3100 /min

Max. počet příklepů 58900 /min

Rychlosti 2

Rozpětí sklíčidla 1.5 - 13 mm

Průměr upínacího hrdla 43 mm

Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem 6.35 mm

Závit vrtacího vřetena 1/2" - 20 UNF

Typ upínání sklíčidla Rychloupínací sklíčidlo

Hmotnost bez síťového kabelu 2.8 kg

Délka kabelu 4 m

Vibrace

Vrtání kovu 4.2 m/s²

Nejistota měření K 1.5 m/s²

Příklepové vrtání do betonu 17 m/s²

Nejistota měření K 1.5 m/s²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku 103 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 114 dB(A)

Nejistota měření K 3 dB(A)

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus

Pogumovaná přídavná rukojeť

Hloubkový doraz

plastový kufr
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