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Akkus multifunkciós szerszám 18,0 V  StarlockMAX tartóval

MT 18.0-EC Rendelési szám 518.395

Akkus multifunkciós szerszám 18,0 V  StarlockMAX tartóval

+ A hajtómű mindkét irányba 2°-os lengésszögre képes, így támogatva a gyors fűrészelést,
vágást, csiszolást, kaparást
+ StarlockMAX szerszámtartóval és kompatibilis rögzítőmechanizmussal minden Starlock
tartozékhoz
+ A Multitool sokféle munkához használható, mint pl. fűrészelés, vágás, fa-, fém-, műanyag-,
és gipszkarton kivágása. Távolítsa el vele a régi csempehabarcsot és ragasztót, kaparja le a
szilikon fugázót, a festéket és a szőnyegragasztót, csiszolja le a profilokat, vagy a belső
sarkokat.
+ Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
+ A vágási mélység egyszerű és precíz beállítása a mély-, és párhuzamos ütközőkkel. Opcionális
tartozékként kapható.
+ Rezgéscsillapító elemek a minimális vibráció elősegítéséért, a fáradságmentes és kellemes
munkavégzésért.
+ Szerszám nélküli szerszám csere
+ BEépített dupla LED lámpa utánizzás funkcióval
+ Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot,
növeli a hatékonyságot
+ Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
+ FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az
akkumulátor, töltő nincs a csomagban

Műszaki jellemzők

Akku feszültség 18 V

Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah

Üresjárati fordulatszám
 

10000-20000
/perc

Lengésszög 2x2° 

Szerszám felfogatás StarlockMAX 

Hangnyomásszint 77 dB(A)

Tömeg akku nélkül 1,3 kg

Alapkészlet

1 hordtáska L-BOXX® 136 414.085 
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Tartozékok

Mély-, és párhuzamos ütköző Rendelési szám 519.804

Műszaki jellemzők

DB 1 

A vágási mélység egyszerű és precíz beállítása a mély-, és párhuzamos ütközőkkel. A Multitool MT 18.0 EC -hez használható.

Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V Rendelési szám 445.886

Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah

Akku feszültség 18,0 V

Tömeg 0,42 kg

DB 1 

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni
védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.
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Tartozékok

Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V Rendelési szám 445.894

Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás 5,0 Ah

Akku feszültség 18,0 V

Tömeg 0,72 kg

DB 1 

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni
védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

Gyorstöltő Rendelési szám 417.882

Műszaki jellemzők

DB 1 

10.8 V-os és 18.0 V-os akku töltéséhez, nagyméretű LCD kijelzővel az akku töltöttségi szintjének leolvasásához és a diagnosztikához. Töltési idő
10,8 V: kb. 40 perc 2.5 Ah-s akkunál / 4.0 Ah-s akkunál. Töltési idő 18 V: kb. 40 perc a 2,5 Ah-s akkunál, kb. 45 perc a 5 Ah-s akkunál. A speciális
töltési folyamatnak köszönhetően az akku kb. 30 perc alatt már 80%-os töltöttséget ér el. A beépített akku hűtési rendszernek köszönhetően
védett a túlmelegedés, a teljesítményvesztés és a túltöltés ellen.
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Tartozékok

Teljesítmény 55 R Rendelési szám 491.349

Műszaki jellemzők

DB 1 

A készlet egy 10.8 / 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V /  5.0 Ah-s akkumulátorból áll

Teljesítmény 22 Q Rendelési szám 491.357

Műszaki jellemzők

DB 1 

A készlet egy 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V /  2.5 Ah-s akkumulátorból áll

Hordtáska L-BOXX® Rendelési szám 414.085

Műszaki jellemzők

Külső meretek (H x Sz x M) 442 x 357 x 151 mm

Belső méretek (H x Sz x M) 378 x 311 x 107 mm

Tömeg 2,2 kg

DB 1 

Az ütésálló műanyagból készült L-BOXX® tároló és szállító rendszer segítségével könnyedén és biztonságosan szállíthatóak a gépek, a tartozékok
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és a fogyóeszközök a felhasználás helyéig. A külön erre kidolgozott betétek biztosítják a rendet és a tisztaságot, az ergonomikus kialakítású
markolatok és mélyedések pedig a rugalmas és kényelmes kezelhetőséget. Az L-BOXX® verhetetlenül egyszerű kapcsolódási rendszere
optimalizálja a kombinált szállítást. A járművekre kifejlesztett, TÜV által bevizsgált Sortimo rendszerbe adapter nélkül is tökéletesen illeszthető.
Önmagában 25 kg-ig terhelhető, kombinált szállítás esetén 40 kg-ig, a fedél akár 100 kg-ig. Cseppálló kivitel. Betét nélkül, kiegészítő első
fogantyúval.
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