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KFMPB 15-10 F Metabo Masina de debavurare , putere 1550 W , adancimea de sanfrenare 0.1 mm cod :
601755500
Cod catalog: 601755500/kfmpb15-10f/Metabo
Producator: Metabo

INFORMATII GENERALE
Pret : 13,447 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 12,371 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Surubelnita Torx 15

Surubelnita SW 4 cu maner

T Cheie SW 10

Valiza metal

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Tip Masina: Masina de debavurare
Putere nominala ( W ): 1550
Puterea de iesire ( W ): 840
Tensiune de alimentare ( V ): 230
Frecventa ( Hz ): 50
Latime max. de sanfrenare la 45 de grd.( mm ): 14
Inaltime max. de sanfrenare la 45 de grd. ( mm ): 10
Adancimea de frezare ( mm ): 0.1
Viteza de mers in gol ( min ): 12500
Lungime cablu (m): 4
Greutate (Kg): 5.1

DESCRIERE PRODUS
Instrument teșitura de metal pentru înălțimi teșite de până la 10 mm pentru pregătirea cusătură de sudură cu protecție maximă de utilizare în virtutea unui comutator de frână
și sistem de om mort One-touch controler: brevetată setare-unelte a adâncimii de tăiere în pași de 0,1; punctele de oprire pentru durate scurte de setare, precum și protecția
împotriva ajustarea neintenționată a adâncimii de tăiere atunci când se lucrează reglarea precisă a unghiului de teșire direct prin plăcile de ghidare Cap de tăiere universal cu
trei carburi inserții indexabile pentru toate unghiurile teșite de la 0-90 °.

Controlată de lucru în virtutea plăci de ghidaj pe scară largă Încetează cu role pentru a ghida de-a lungul conductelor pentru pregătirea ușoară a cusături de sudură Mâner
frontal pentru ghidare sigură și uniformă, reglabile fără a fi nevoie de scule Motor Metabo Marathon, cu protecție împotriva prafului patentat pentru durată lungă de viață
Tacho-Constamatic (TC) -Full Wave Electronics: progres de lucru rapid prin viteză constantă sub sarcină Patentat, sistem de frânare mecanică oprește frezei în interval de 2
secunde după oprirea protecție la suprasarcină electronice, soft start și protecție repornire Protecția utilizatorului în virtutea plăcilor laterale pentru transportul cipurile.

 

 

 

Prezentare Patent Metabo '' Motor Marathon ''


