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SBEV 1300-2 
MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE  

 
 

 
 
 
 

• Sistem Vario-Thaco-Constamatic (VTC) pentru turaţie reglabilă, constantă în 
sarcină; 

• Buton pentru selectarea vitezei; 

• Modul selectabil "impuls" pentru îndepărtarea șuruburilor rigide și pentru 
găurirea pe suprafețe netede; 

• Carcasă robustă din aluminiu turnat din fontă pentru o disipare optimă a 
căldurii și o durată lungă de viață; 

• Legătura transversală a periilor rotative de cărbune pentru o performanță 

maximă chiar și pentru funcționarea în sensul acelor de ceasornic, de ex. 
pentru îndepărtarea șuruburilor rigide; 

• Motor Metabo Marathon cu protecție împotriva prafului pentru o durată lungă 
de viață; 

• Rotație în sens orar și antiorar; 

• Arbore cu locaș hexagonal pentru bituri; 
• Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii; 

• Protecție la repornire: împiedică pornirea neintenționată după întreruperea 
sursei de alimentare; 

• Bilă de protecţie a cablului de alimentare pentru o libertate optimă de 

mișcare când lucrați. 
• Indicator de uzură pentru peria de carbon. 

 
 
 

 
 

 
 



   

  

    

  

  

Fotografia are caracter informativ.  Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor 

de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Cuplu maxim:  44 Nm / 16 Nm 
 - Diametru max. de găurire în:   
 - Beton: 

 - Zidărie (cu carota): 

24 mm 

22 mm 
 - Oţel: 16 mm 

 - Lemn moale: 40 mm 
 Turaţie de mers în gol:  0 – 1.100 0 – 3.100 /min 
 Putere: 730 W 

 Tensiune alimentare: 230 V / 50 Hz 
 Frecvenţa percuţiilor: 58.900 /min 

 Filet ax:  1/2 " - 20 UNF 
 Mandrină:  1 - 13 mm 
 Ax cu locaș hexagonal:  1/4" (6,35 mm) 

 Masă (fără cablu de alimentare):  
 Angrenaj: 

2.8 kg 
2 

 

Dotare standard 
Mandrină fără cheie Futuro Top,  mâner lateral acoperit cu cauciuc,  
limitator adâncime, valiză de transport din plastic.  

 


