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Комплект акумулаторни инструменти Milwaukee M18 FPP2A2-502X 4933464268 - 18V Li-Ion 

Комплект акумулаторни инструменти Milwaukee M18 FPP2A2-502X 4933464268 - 18V Li-Ion
 Акумулаторен ударен винтоверт Milwaukee M18 FPD2-0X 4933464263 - 18V Li-Ion
 - Изключително компактен дизайн с дължина 175 мм за достъп в тесни пространства
- По-висока енергийна ефективност при натоварване - изключителен въртящ момент от 135 Nm
- Безчетков мотор POWERSTATE с нов дизайн, който увеличава мощността на машината с до 40 %
- Redlink plus-интелигентна система предотвратяваща претоварване на машината и батерията, допълнителна
мощност на машината при големи натоварвания
- 40 процента по-ярка LED осветеност на работното пространство 
- Нов патронник с по-добър захват
- Кука за окачване на колан
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора:
- Въртящ момент: 135 Nm
- Обороти на празен ход 0-550/0-2000 мин-1
- Удари на празен ход: 0 - 32000 мин-1
- Брой степени: 2
- Диаметър на пробиване:
в стомана 16 мм
в дърво 89 мм
в зидария 16 мм
- Тегло: 2.20 кг
 Акумулаторен ударен винтоверт Milwaukee M18 FID2 4933464087 - 18V Li-Ion 
 - Изключително компактен дизайн с дължина 117 мм за достъп в тесни пространства
- По-висока енергийна ефективност при натоварване - изключителен въртящ момент от 226 Nm
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- Безчетков мотор POWERSTATE с нов дизайн, който увеличава мощността на машината с до 40 %
- Redlink plus-интелигентна система предотвратяваща претоварване на машината и батерията, допълнителна
мощност на машината при големи натоварвания
- 1/4&Prime; Шестнадесетичен патронник за бърза и лесна смяна на битовете
- Drive control - потребителя може да използва две различни скорости и въртящи моменти за максимална
гъвкавост при различните приложения
- 4-режима управление на двигателя позволява на потребителя да превключва в четири различни настройки на
скоростта и въртящия момент, за да постигне максимална гъвкавост на приложението
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора:
- Въртящ момент: 119/176/226/0-226 Nm
- Обороти на празен ход 1900/2800/3600/0-3600 мин-1
- Удари на празен ход: 1200/3400/4300/0-4300 мин-1
- Брой степени: 4
- Тегло: 1.70 кг
 Окомплектовка:
- 2бр Акумулаторни батерии Milwaukee M18B5 18 V/5.0 Ah
- Зарядно устройство Milwaukee M12-18FC 12 V - 18 V
- Куфар
 - Гаранция: 3 години, след регистрация на https://warranty.milwaukeetool.eu/bg-bg/home
- Производител: Milwaukee Electric Tool Corporation - USA
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