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MILWAUKEE M12BDDXZ-202C
subkompaktowa wiertarkowkrętarka 12V 2,0Ah Li-Ion
Cena

800,00 zł brutto

Dostępność

"od ręki"

Czas wysyłki

Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym
samym dniu

Numer katalogowy

M12BDDXZ-202C

Opis produktu
MILWAUKEE M12BDDXZ-202C subkompaktowa wiertarko-wkrętarka 12V
2,0Ah Li-Ion
WŁAŚCIWOŚCI
Wysokowydajny, subkompaktowy system do wiercenia i wkręcania Milwaukee
Bez względu na zastosowane nasadki, mamy taką samą prędkość i taki sam moment obrotowy jak w zwykłych
wiertarko-wkrętarkach
Standardowy uchwyt bezkluczowy 10 mm
Napęd z uchwytem sześciokątnym 1/4", znajdujący się za łącznikiem uchwytu pozwala, w razie potrzeby, skrócić
długość urządzenia do 153 mm
REDLINK elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
Skrzynka przekładniowa planetarna wykonana w całości z metalu
Dioda LED do oświetlania obszaru roboczego
Idealne do wszelkich zastosowań w seriach
Dodatkowo możliwość zastosowania uchwytu samozaciskowego M12BDDX-CK, głowicy z odsadzeniem M12BDDX-OA i
głowicy kątowej M12BDDX-RAA

DANE TECHNICZNE
System: M12
Napięcie: 12V
Typ akumulatora: Li-ion
Maksymalny moment obrotowy z akumulatorem 2.0Ah: 32 Nm
Mocowanie bezpośrednie: HEX 1/4" (bitowe)
Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
Bieg 1: 0 - 400 obr/min
Bieg 2: 0 -1500 obr/min
Maksymalna zdolność wiercenia:
W drewnie: 25 mm
W stali: 10 mm
Wkręty do drewna do: 6 mm
Waga:
Z akumulatorem 2.0Ah: 1.18 kg
Z akumulatorem 4.0Ah: 1.40 kg
Hałas i wibracje:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
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Poziom
Poziom
Poziom
Poziom
Poziom
Poziom

ciśnienia akustycznego: 85 dB(A)
mocy akustycznej: 96 dB(A)
wibracji przy wierceniu w metalu, głowicą uchwytu wiertarskiego: 1.5 m/s2
wibracji przy wkręcaniu bez udaru, głowicą uchwytu wiertarskiego: 0.4 m/s2
wibracji przy wkręcaniu bez udaru, głowicą wiertarską kątową: 0.4 m/s2
wibracji przy wkręcaniu bez udaru, głowicą przesuniętą: 0.4 m/s2

ZESTAW ZAWIERA
Wiertarko-Wkrętarka M12BDDX (4933447830)
Zaczep do paska
2x Akumulator Li-Ion 12V 2.0Ah - M12B2 (4932430064)
Ładowarka Li-Ion 12V - C12C (4932352000)
Walizka
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna
Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MILWAUKEE z serii M12: M12B, M12B2, M12BX, M12B3, M12B4, M12B6. Wymienione
akumulatory MILWAUKEE M12 współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MILWAUKEE.
Dodatkowo możliwość zastosowania uchwytu samozaciskowego M12BDDX-CK, głowicy z odsadzeniem M12BDDX-OA i głowicy kątowej
M12BDDX-RAA.

Typ zasilania: akumulatorowe
Pojemność akumulatora [Ah]: 2.0
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 12.0
Ilość biegów: 2
Typ mocowania: HEX 1/4 cala
Max. moment obrotowy [Nm]: do 50
Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: 25
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: 10
Prędkość obrotowa [rpm]: 1500
Ilość akumulatorów: 2
Typ opakowania: walizka
Dodatkowy uchwyt: nie
Dodatkowe wyposażenie: nie
System zasilania: M12 12.0V
Waga [kg]: 1.2
Ładowarka w zestawie: tak
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