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Комплект акумулаторни инструменти Milwaukee M18 CBLPP2B-502C 4933464718 - 18V Li-Ion 

Комплект акумулаторни инструменти Milwaukee M18 CBLPP2B-502C 4933464718 - 18V Li-Ion
 Акумулаторен винтоверт Milwaukee M18CBLDD 4933464555 - 18V Li-Ion 
 - Новият безчетков дизайн на двигателя осигурява 40% повече въртящ момент от предишния модел до 60 Nm
- Компактният дизайн с дължина 165 мм осигурява отличен баланс и контрол, идеален за надземни приложения
или работа в тесни пространства
- Усъвършенстван 13 мм тежък метален патронник за бърза смяна на битовете и превъзходно задържане на бита
- Redlink интелигентна система предотвратяваща претоварване на машината и батерията, дава допълнителна
мощност на машината при големи натоварвания
- Кука за окачване на колан и LED светлина
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора:
- Въртящ момент: 60 Nm
- Обороти на празен ход 0-500/0-1800 мин-1
- Диаметър на пробиване:
в стомана 13 мм
в дърво 52 мм
- Брой степени: 2
- Тегло: 1.50 кг
 Акумулаторен ударен винтоверт Milwaukee M18CBLID-0 4933464476 - 18V Li-Ion
 - Двигателят без четки е с дължина само 130 мм, което го прави идеален за работа в затворени помещения
- По-висока енергийна ефективност при натоварване - изключителен въртящ момент от 180 Nm
- Тежка метална скоростна кутия и зъбни колела с висока мощност за превъзходна устойчивост и максимален
въртящ момент
- Redlink plus-интелигентна система предотвратяваща претоварване на машината и батерията, допълнителна
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мощност на машината при големи натоварвания
- 3-режима управление на двигателя позволява на потребителя да превключва в три различни настройки на
скоростта и въртящия момент, за да постигне максимална гъвкавост на приложението
- Кука за окачване на колан и LED светлина
- Захват 1/4\" вътрешен шестостен
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора:
- Въртящ момент: 180 Nm
- Обороти на празен ход 0-3400 мин-1
- Удари на празен ход: 0-4200 мин-1
- Захват: 1/4\" вътрешен шестостен
- Тегло: 1.70 кг
 Окомплектовка:
- 2бр Акумулаторни батерии Milwaukee M18B5 18 V/5.0 Ah
- Зарядно устройство Milwaukee M12-18C 12 V - 18 V
- Куфар
 - Гаранция: 3 години, след регистрация на https://warranty.milwaukeetool.eu/bg-bg/home
- Производител: Milwaukee Electric Tool Corporation - USA

2/2


