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Akumulatora zobenzāģis

AdvancedRecip
18

Ideāli piemērots rupjiem
zāģēšanas darbiem ar zemu
vibrāciju stabilam darbam

Doties uz izstrādājumu
€ 179,99*
* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ar PVN

Izstrādājuma galvenās iezīmes
-

Konstrukcija ar pretsvaru samazina vibrācijas, atvieglojot instrumenta lietošanu
Ergonomiska forma ar turēšanas iespējām vairākos stāvokļos
Ideāla izvēle zaru un siju zāģēšanai, kā arī plakanzāģēšanai sienu tuvumā
Ļauj veidot dziļus zāģējumus kokā, kā arī zāģēt tēraudu, plastmasu, skaidu plāksnes, gumiju un
ģipškartonu
- SDS stiprinājuma sistēma nodrošina ātru un vieglu zāģa asmeņu nomaiņu
- Sistēma Power for ALL: viens akumulators visai Home & Garden (māja un dārzs) instrumentu sistēmai

Citas izstrādājuma priekšrocības

Piegādes komplekts
- 1 zāģa asmens S 3456 XF
- Uzlādes ierīce AL 1830 CV
- 1 akumulators PBA 18V 2.5Ah W-B

Pasūtījuma numurs: 06033B2401
EAN kods: 3165140941358
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Akumulatora zobenzāģis

AdvancedRecip 18
Tehniskie dati
Akumulatora spriegums: 18 V
Akumulatora ietilpība: 2 Ah
Darba gājienu biežums tukšgaitā: 0 – 3.100 min.-1
Atbalsta pēda: Tērauds
Iekārtas svars: 2,3 kg

Zāģēšanas dziļums

Griezuma dziļums kokā: 100 mm
Zāģēšanas dziļums tēraudā: 20 mm
Zāģēšanas dziļums plastmasā: 20 mm

Informācija par troksni/vibrāciju
Izmērītās vērtības ir noteiktas atbilstoši EN 60745.
Kopējā vibrācijas vērtība (vektoru summa trijos virzienos).

Koka zāģēšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah: 17.5 m/s²
Izkliede K: 1.5 m/s²

Metāla skārda zāģēšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah: 17.5 m/s²
Izkliede K: 1.5 m/s²

Elektriskā instrumenta A klases trokšņa līmenis parasti ir šāds: skaņas spiediena līmenis ir 86 dB(A),
savukārt akustiskās jaudas līmenis ir 97 dB(A). Nenoteiktība K= 5 dB.

Funkcijas
Zāģējums virsmas līmenī

Elastīgs zāģa asmens ļauj veikt zāģēšanu vienā līmenī ar sienu

Bosch sistēma ”SDS“
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Ievietojamo instrumentu nomaiņa, neizmantojot darbarīkus

18 V

Akumulatora spriegums

Funkcijas
18 V
Litija-jonu tehnoloģija
Bosch sistēma ”SDS“
Bosch sistēma ”Low Vibration“
Bosch sistēma ”Electronic“
Rokturis ar mīkstu pārklājumu
Bosch elektroniskā akumulatora elementu aizsardzība (ECP)

