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Комбиниран перфоратор DeWalt D25601K + Ъглошлайф DeWalt DWE4157

Комбиниран перфоратор DeWalt D25601K + Ъглошлайф DeWalt DWE4157
 - Мощен двигател с висока честота на ударите: 8J доставена от 6.8кг. машина
- За пробиване на отвори и фиксиращи елементи от 12 - 45мм
- AVC технология от DeWalt - aктивен вибрациоанен контрол, намалява 3-осните вибрации до 30%
- Пробиване с боркорона до 100мм
- Режим на работа на перфоратор DeWalt D25601K: пробиване с удар/къртене
- Защита срещу навлизане и на най-финните частици, което води до по-голяма издръжливост и удължен живот
на машината
- Ергономична дръжка за намаляване на умората при непрекъсната работа
- Електронен плавен старт за ограничаване на пусковия ток и намаляване на обратния удар, който би могъл да
разцентрова аксесоара
- Магнезиев кожух за максимална издръжливост при минимално тегло
- Електронно регулиране на на скоростта.Скоростта може да се регулира от ниска към висока, което дава
по-добър контрол при всяко положение
- Ефикасния механизъм от DeWalt подава удара директно върху накрайника, без загуби от свръхвибрации, а
системата за демфериране на отката намалява напреженията върху машината
- Поддържа постоянна скорост при работен товар
- DeWalt плаваща задна дръжка
- Съединител, защитаващ работника срещу откат, а машината от претоварване в случай, че аксесоарът блокира
 Параметри:
- Необходима мощност: 1250 W
- Изходяща мощност: 615W
- Обороти на празен ход: 210 - 415мин-1
- Честота на ударите: 1430 - 2840 мин-1
- Енергия на удара: 8 J
- Патронник: SDS-Max
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- Максимален диаметър на пробиване:
ф на отвора в бетон 45мм
в бетон със свредло за проходни отвори 65мм
ф на отвора с боркорона 100мм
- Размери(ДхШхВ): 477х104х245 мм
- Стандартна екипировка: Дръжка с ограничител на дълбочина, куфар
- Тегло: 6.8 кг
 - Гаранция: 3 години, след регистрация в интернет!
- Производител: Stanley-Black&Decker - USA
 В комплект с ъглошлайф DeWalt DWE4157 900W - 125мм!
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