
WPB 18 LTX BL 125 Quick (613075660) akumulátorová úhlová bruska
18V 2x5.5Ah LiHD; Nabíječka ASC 30-36 V; Plastový kufr

Objednací číslo 613075660
EAN 4007430289087

Jedinečný zapouzdřený motor Metabo Brushless s optimální ochranou proti prachu pro rychlou práci a maximální efektivitu
Štíhlý tvar pro nenamáhavou práci v zúžených dílech nebo pro práci nad hlavou
Bezpečnostní pádlový spínač: Bezpečná manipulace díky ergonomicky integrovanému spínači s protiskluzovou strukturou
Rychlý brzdicí systém pro maximální ochranu uživatele po vypnutí bleskově zastaví kotouč
Metabo Quick pro výměnu kotouče pomocí rychloupínací matice bez použití nářadí
Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
Otočný akumulátorový článek pro lepší práci na zúžených místech
Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele
Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
Elektronický pozvolný rozběh pro plynulé rozběhnutí
Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
Snímatelný protiprachový filtr jako ochrana motoru před hrubými částicemi
Akumulátorový článek LiHD pro ultimativní výkon, extrémně dlouhá výdrž a doba běhu
Technologie Ultra-M: nejvyšší výkon, šetrné nabíjení a 3 roky záruka na akumulátorový článek
Akumulátorové články s indikací kapacity ke kontrole stavu nabití

Zástupný obrázek

www.metabo.com 1 / 2



Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků LiHD

Kapacita akumulátorových článků 2 x 5.5 Ah

Napětí akumulátoru 18 V

Ø brusného kotouče 125 mm

Počet otáček při volnoběhu 9000 /min

Závity vřetena M 14

Hmotnost (vč. akumulátorového článku) 2.8 kg

Vibrace

Broušení povrchu 5 m/s²

Nejistota měření K 1.5 m/s²

Broušení brusným listem 2.5 m/s²

Nejistota měření K 1.5 m/s²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku 82 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 93 dB(A)

Nejistota měření K 3 dB(A)

Rozsah dodávky

ochranný kryt

opěrná příruba

Rychloupínací matice

přídavná rukojeť

Protiprachové filtry

2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,5 Ah)

Nabíječka ASC 30-36 V „AIR COOLED“

plastový kufr
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