UHEV 2860-2 Quick (2 mandrine)
CIOCAN COMBI MULTIFUNCŢIONAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciocan multifuncţional cu 4 funcţii: găurire, găurire fără impact în 2 viteze și
dăltuire;
Funcţie Metabo Quick: schimbare rapidă între mandrina ciocanului SDS Plus
și mandrina fără cheie pentru găurirea în lemn și metal;
Sistem Vario-Thaco-Constamatic (VTC) pentru turaţie reglabilă, constantă în
sarcină;
Buton de reglare a vitezei și a ratei de impact;
Transmisie cu două viteze: două viteze de găurire pentru foraj eficient în
lemn și metal;
Motor Metabo Marathon cu protecție împotriva prafului pentru o durată lungă
de viață;
Acționare de înaltă performanță a ciocanului, montat precis într-o carcasă
din aliaj de aluminiu: durabilă și robustă;
Perfect ergonomic datorită centrului de greutate fiind aproape de mână și
conturului optimizat al mânerului;
Comutatorul inferior e protejat împotriva deteriorării și a prafului;
Ambreiajul de siguranță Metabo S-automatic: decuplarea mecanică a
dispozitivului de acționare pentru o funcționare sigură, în cazul în care
burghiul se oprește în mod neașteptat;
Protecție la repornire: împiedică pornirea neintenționată după întreruperea
sursei de alimentare;
Întrerupător blocabil pentru dăltuire continuă;
Bilă de protecţie a cablului de alimentare pentru o libertate optimă de
mișcare când lucrați.

Fotografia are caracter informativ. Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor
de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.

Energia maximă a unei lovituri:
Cuplu maxim:
Diametru găurire pentru:
- Beton
- Zidărie (cu carota)
- Oţel
- Lemn moale
Turaţie la mers în gol:
Putere motor:
Turaţie la sarcină nominală:
Frecvenţă max. percuţii:
Prindere sculă:
Diametru manșon:
Masă (fără cablu):

3,4 J
18 Nm
28 mm
68 mm
13 mm
35 mm
0 – 2.100 rot/min
1100 W
870 rot/min
4.500 /min
SDS-plus
50 mm
3,3 kg

Dotare standard:
Mandrină SDS-plus, mandrină fără cheie pentru unelte cu tijă cilindrică,
mâner lateral acoperit cu cauciuc, tijă de măsurare a adâncimii, valiză din
plastic pentru transport.

Fotografia are caracter informativ. Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor
de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.

