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Akkus MULTIMASTER AMM

500 Plus Top AS

Akkus oszcilláló kéziszerszám

A nagy teljesítményű akkus multitool gép több mint 30
tartozékkal építkezési és felújítási munkák gyors
végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában és fémben,
csiszoláshoz, csempekivágáshoz és több
alkalmazáshoz.

Rendelési szám: 7 129 38 63 00 0

Részletek

Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és
kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és
kellemes munkavégzésért.

F

StarlockPlus szerszámcsatlakozás: jobb vágási
sebesség és nagyobb precizitás a 100%-ban
veszteségmentes erőátvitel révén.

F

QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3
másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám
nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.

F

A StarlockPlus szerszámcsatlakozás révén a
Starlock és StarlockPlus teljesítményosztályok
100 FEIN tartozékához férhet hozzá.

F

DC motor: hatékony és nagy teljesítményű
motortechnológia szinte a hálózati gépekkel
azonos teljesítménnyel.

F

Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó
fordulatszám és fokozatmentes elektronikus
fordulatszám-szabályozás.

F

Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális
élettartam, mivel minden hajtóműegység fém

alkatrészekből készült.

F

Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve
üzemeltetéséhez asztalon vagy
fúrógépállványban vagy a mélységhatároló
rögzítéséhez.

F

Electronic Cell Protection (ECP, elektronikus
cellavédelem): Az ECP megvédi az akkumulátort
a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a
mélykisüléstől.

F

A COOLPACK technológia gondoskodik az
akkumulátor hosszabb élettartamáról, és
lehetővé teszi ezáltal a hosszabb üzemidőket.

F

Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül
az akkumulátorról leolvasható.

F

Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional
18 V-os akkumulátorokkal.

F

Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés.
Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

F
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Szállítási tartalom

Termék adatok

Műszaki adatok

1 db E-Cut Long-Life fűrészlap
(10 mm)

L 2 db E-Cut Long-Life fűrészlap
(35 mm)

L

2 db E-Cut Long-Life fűrészlap
(65 mm)

L 1 db E-Cut Carbide Pro fűrészlap
(32 mm)

L

1 HM fűrészlap (Ø 75 mm)L 1 db keményfém ráspoly
(háromszög-alakú)

L

1 db. spakliL 1 db lyukasztott csiszolótalpL
5-5 db lyukasztott csiszolótányér
(K60, 80, 120, 180)

L 1 db elszívó adapterL

1 db műanyag szerszámkoffer (L-
Boxx 136)

L

Mechanikus csatlakozóL

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség 18 V

Akkumulátorkompatibilitás Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen

Akkumulátorcsatlakozó 18 V AMPShare

Rezgésszám 11 000 - 18 500 1/perc

Szerszámbefogó StarlockPlus

Szerszámcsere QuickIN

Amplitúdó 2 x 1,7°

Tömeg akkumulátor nélkül 1,30 kg
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Alkalmazási képek


