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Profi kladivo
MHK 550
Použitie
?
Príklepové vàtanie do betónu,
kameòa a muriva, odporúèaný
priemer do Ø 12 mm
?
Vàtanie do dreva do Ø 25mm
?
Vàtanie do ocele do Ø 13mm

Výhody pre Vás
?
Najlepší pomer výkonu a hmotnosti
v triede vàtacích kladív 550 W
?
Kombinácia maxima príklepové
energie a výstupného krútiaceho
momentu pri minime hmotnosti
?
Výkonný 550 W motor plne
osadený gulièkovými ložiskami
zaruèuje vysokú zaažite¾nos
?
Malá hmotnos stroja umožòuje
pracova s minimálnou únavou,
najmä pri vàtaní nad hlavou
?
\Horèíkove telo s prevodovkou
zaisuje optimálny vàtací výkon s
príklepom a dlhú životnos
?
Teplotná dotyková ochrana pri
dlhotrvajúcej nároènej prevádzke

?
Optimalizovaný poèet otáèok pre
minimálne opotrebenie vrtáku
?
Prepínanie medzi vàtaním a
príklepovým vàtaním jediným
prepínaèom
?
Vypínanie príklepu pre normálne
vàtanie a skrutkovanie
?
Prepínanie kefek umožòuje
dosiahnu maximálneho krútiaceho
momentu pri pravom aj ¾avom
chode
?
Riadiaca elektronika pre citlivé
navrtávanie
?
Užívate¾a chráni bezpeènostná
klzná trecia spojka
?
Rýchloupínacie sk¾uèovadlo SDSPlus s automatickým zámkom
?
Mäkká rukovä s pogumovanou
tlaèidlovú spúšou znižuje únavu pri
práci
?
Sieový kábel s rýchlouzáverom
a 4m dlhým gumovým prívodným
káblom

Údaje
Príkon
Otáèky naprázdno
Menovité otáèky
Poèet príklepov naprázdno
Poèet príklepov pri menovitom zaažení
Príklepová energie
Odporúèaný rozsah vàtania
príklepového vàtania do Ø
Vàtanie do betónu do Ø
Vàtanie do ocele do Ø
Vàtanie do dreva do Ø
Upínací Ø
Hmotnos stroja

550 W
0 1 450 1/min
900 min-1
5 790 min-1
4 010 min-1
1,8 J
4?12 mm
18 mm
13 mm
25 mm
43 mm
1,7 kg

Typ

Rozsah dodávky

Katalógové
èíslo

Vàtacie kladivo MHK 550

2-dielna mäkká rukovä , håbkový doraz, Klick-Box
Prof-kufrík, 4m sieový kábel s rýchlouzáverom

139076

1

Kusov

Množ./bal.

Katalógové èíslo
139342

1
139343
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Sieový kábel
s rýchlouzáverom, 4 m
Sieový kábel
s rýchlouzáverom, 6 m

Množ./bal.
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