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Комплект акумулаторни машини Makita CLX206SX4 - 10.8V/1.5Ah Li-Ion

Комплект акумулаторни машини Makita CLX206SX4 - 10.8V/1.5Ah Li-Ion
 Акумулаторен винтоверт Makita DF331DWYE - 10.8V/1.5Ah Li-Ion
 - Акумулаторен винтоверт с 2-скоростен редуктор и спирачка
- Регулируем въртящ момент в 18 степени. 
- LED осветление за осветяване на работните места, с функция за отделно включване
- Авто-стоп система с предупредителна светлина
- Включване на съединителя при достигане на желания въртящ момент
- Удобна ръкохватка с гумено покритие
- Реверс, ляв/десен ход
- Лек и компактен за пробиване и завиване в тесни пространства
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 10.8V
- Капацитет на акумулатора: 1.5Ah
- Въртящ момент в лек режим : 14 Nm
- Въртящ момент в тежък режим : 30 Nm
- Патронник: 0.8 - 10мм
- Обороти на празен ход I-скорост 0-450 мин-1; II-скорост 0-1700 мин-1;
- Диаметър на пробиване: 
в стомана 10 мм
в дърво 21 мм
- Размери(ДхШхВ): 189х66х209мм 
- Тегло: 1.1 кг
 Акумулаторна мултифункционална машина Makita TM30DZ - 10.8V Li-Ion без батерия
 - Удобна ергономична ръкохватка, която позволява използването на широк спектър от накрайници,
предназначени за различни приложения. Наличие на плъзгащ се бутон за включване/изключване на
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инструмента, който може да се натиска с една ръка по време на работа с инструмента.
- 12 степени на регулиране на ъгъла на накрайниците: от 0° до 360° през всеки 30°
- Вградената светодиодна подсветка
- Регулиране на оборотите 
- Система срещу рестартиране - NVR превключвател
- Плавен старт
- Инструмента може да се използва в 12 ъглови позиции(от 0 - 360° на всеки 30°)
- Предлага се без батерии и зарядно устройство
 Параметри: 
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 10.8 V
- Капацитет на акумулатора: 1.5/2.0/4.0 Ah
 Обороти на празен ход: 6000 - 20000 мин-1
- Ъгъл на осцилация: 3.2° 
- Размери(ДхШхВ): 277х65х98мм 
- Тегло: 1.1 кг
 - Аксесоари: сак за съхранение, 2бр батерии, зарядно устройство, аксесоари за TM30DZ
 Гаранция: 3 години, след регистрация на https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=bg
Производител: Makita Corporation - Japan
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