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ZESTAW AKUMULATOROWY
COMBO 18,0 V DLX 2269 PT1
MAKITA
Cena

2 690,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DLX2269PT1

Opis produktu
Zestaw akumulatorowy DLX2269PT1:
Szlifierka kątowa DGA508:
Wydajny bezszczotkowy silnik prądu stałego. Automatyczny napęd Torque. Ogranicznik prądu rozruchowego. Miękki start. Obwód
zabezpieczający akumulator. Wskaźnik naładowania akumulatora. Dodatkowy hamulec elektryczny.

Szlifierka kątowa DGA900:
Akumulatorowa szlifierka kątowa do tarcz o średnicy 230 mm zasilana 2 akumulatorami 18 V. Idealna do ciężkich zastosowań podczas prac w
terenie, BLDC – bezszczotkowy silnik prądu stałego. Technologia XPT – podwyższona odporność na pył i wilgoć. Technologia ADT – Automatic
Torque Drive Technology – automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy. Technologia AFT – Active Feedback
Sensing – automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw.
kick-back). Osłona akumulatorów ochrania akumulatory przed uszkodzeniem na skutek upadku. Funkcja anty-restart zabezpiecza przed
przypadkowym uruchomieniem. Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki. Zabezpieczenie
chroniące przed nadmiernem rozładowaniem akumulatorów (sygnalizowane zapaleniem diody LED). Zabezpieczenie chroniące przed
przegrzaniem urządzenia lub akumulatorów (sygnalizowane miganiem diody LED). Duża dźwignia włącznika z zabezpieczeniem chroniącym
przed przypadkowym uruchomieniem. Chwyt pokryty gumą pochłaniającą wibracje poprawia komfort użytkowania. Funkcja łagodnego rozruchu
oraz hamulec elektryczny.

Dane techniczne
Szlifierka kątowa DGA508
Średnica tarczy 125 mm
Prędkość bez obciążenia 8500 obr./min
Całkowite wymiary 362 mm
Masa netto 2,3 kg
Napięcie 18V
Szlifierka kątowa DGA900:
Średnica otworu tarczy:22,23 mm
Napięcie zasilania:2 × 18 V
Typ akumulatorów:Li-ion
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Obsługiwane akumulatory:1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym:6000 obr./min
Waga (EPTA):5,2 – 8,0 kg
Średnica tarczy:230 mm

Zakres dostawy
Szlifierka kątowa DGA900
Szlifierka kątowa DGA508
Akumulator 3 × 5.0Ah BL1850B
Ładowarka z podwójnym portem DC18RD
Torba narzędziowa
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