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Szállítási tartalom

Termék adatok

Akkus MULTIMASTER AMM 700

Max Select

Akkus oszcilláló kéziszerszám

A legjobb akkus multitool gép bimetál fűrészlappal
fához, fémhez és műanyaghoz, építkezési és felújítási
munkák leggyorsabb elvégzéséhez, töltőberendezés
nélküli változatban.

Rendelési szám: 7 129 34 62 00 0

Részletek

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

F

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

F

18 V FEIN PowerDrive motor: Különösen nagy
teljesítményű, szinte kopásmentes, nagyon nagy
hatásfokú, kefe nélküli motor, ezen kívül rendkívüli
terhelhető és hosszú élettartamú.

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

SafetyCell Technology: tökéletes védelem a
túlterhelés, túlhevülés és mélykisülés ellen az
egyedicellás-felügyelettel rendelkező Li-ion akkuk
révén.

F

Porvédő rács védi a gépet az agresszív poroktól.F

Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az
akkumulátorról leolvasható.

F

1 db univerzális E-CUT fűrészlap
(44 mm)

L 1 db műanyag szerszámkofferL

Mechanikus csatlakozóL
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Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI
ÉRTÉKEK

Akkufeszültség 18 V

Akkumulátorkompatibilitás Li-ion / HighPower Li-ion

Akkumulátorcsatlakozó MultiVolt

Rezgésszám 10 000 - 19 500 1/perc

Szerszámbefogó StarlockMax

Szerszámcsere QuickIN

Amplitúdó 2 x 2,0°

Tömeg akkumulátor nélkül 1,10 kg

Hangnyomásszint LpA 83 dB
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA

94 dB

A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak

97 dB

A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

3 dB
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Alkalmazási képek


