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WPB 36-18 LTX BL 230 
POLIZOR UNGHIULAR 

 

 
 

• Primul polizor unghiular de mari dimensiuni din lume (Ø 230 mm) cu 
acționare pe acumulatori pentru o tăiere și o degroşare puternică, 

independent de alimentarea cu energie electrică; 
• Compatibilitate 100% cu clasa de 18 Volți: funcționare puternică de 36 de 

volți cu 2 acumulatori de 18 Volți de la Metabo; 
• Cea mai largă gamă de aplicații, datorită adâncimii de tăiere extrem de mari 

de 77 mm; 

• Motorul fără perii încapsulat Metabo, cu o protecție optimă împotriva 
prafului, oferă o desfăşurare rapidă și o eficiență maximă a prelucrării; 

• Comutator cu pârghie cu funcția „dead man:“ sigur pentru funcționare 
datorită unui comutator ergonomic anti-alunecare integrat;  

• Sistemul rapid de frânare pentru cea mai înaltă siguranță a utilizatorului 

oprește discul în câteva secunde după întreruperea alimentării; 
• Mâner principal rotativ: siguranță sporită și manevrare mai bună la tăiere; 

• Mâner lateral şi sistem de amortizare integrat Metabo VibraTech (MVT) ce 
reduce vibraţiile pentru protejarea sănătăţii utilizatorului; 

• Mânerul lateral poate fi montat în trei poziții; 

• Oprire electronică în siguranță: reduce reculul dacă discul se oprește în mod 
neașteptat - pentru o siguranță ridicată a utilizatorului; 

• Protecție la suprasarcină: protejează motorul la supraîncălzire; 
• Sistem ,,Soft start’’ pentru limitarea şocului de curent la pornire; 
• Protecţie împotriva pornirii accidentale la revenirea tensiunii de alimentare; 

• Acumulator LiHD pentru performanțe superioare cu durată de funcționare și 
durată de viață extraordinar de lungi; 

• Tehnologie Ultra-M: performanțe maxime, încărcare ușoară și 3 ani de 
garanție pentru acumulatori. 
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Valiză transport din plastic, valiză MetaLoc, flanşă fixare disc, piuliţă 
strângere disc, cheie fixare piuliţă, mâner lateral Metabo VibraTech (MVT), 
apărătoare disc, 4 acumulatori LiHD (18 V/6.2 Ah), 2 încărcătoare rapide 

ASC Ultra ‚“AIR COOLED.“ 

 

 Tip acumulatori: 
 Tensiune acumulatori:  

    LiHD 
    18 V 

 Diametru disc:  

 Turaţie nominală la mers în gol: 
 Filet ax: 

    230 mm 

    6600 rot/min 
    M14 

 Greutate (inclusiv acumulator): 

  

 

Dotare standard: 

    6.5 kg 


