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2 sebességes akkus keverő 3 fokozatú sebességkapcsolóval, 18 V
MXE 18.0-EC

Rendelési szám 459.364
Műszaki jellemzők
Akku feszültség

18 V

Akkumulátor kapacitás

2,5 / 5,0 Ah

Üresjárati fordulatszám 1.
sebességben

0-210/325/53
0 /perc

Üresjárati fordulatszám 2.
sebességben

0-320/490/78
0 /perc

Szerszám felfogatás

M 14

Szorítókarantyú Ø

53 mm

Max. keverőfej Ø

120 mm

Méret (Sz x H x M)

355 x 230 x
320 mm

Tömeg akku nélkül

4,1 kg

2 sebességes akkus keverő 3 fokozatú sebességkapcsolóval, 18 V
Alapkészlet
+ Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot,
növeli a hatékonyságot
+ Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
+ Robusztus 2-sebességes hajtómű: nagyban dimenzionált és optimális arányú – a különböző
anyagoknak megfelelő sebességekért, az erőteljes nyomatékátvitelért
+ Gumi borítással védett 3-állású kapcsoló, mely a munka megszakítása nélkül elérhető. 1.
állás: tisztítás, 2. állás: felkeverés, 3. állás: keverés
+ Forgó kapcsoló az optimális keverési sebesség beállításához. 1. sebesség: nagy viszkozitású
anyagokhoz, 2. sebesség: közepes és alacsony viszkozitású anyagokhoz
+ Gázadagoló kapcsoló a lassú és gyengéd indításhoz
+ Zárható Ki/Be kapcsoló
+ A Be/Ki kapcsoló rugalmas gumi borítása megakadályozza a szennyeződések gépbe jutását,
megakadályozva ezzel a kapcsoló elakadását, tönkremenetelét.
+ Ergonomikus fogantyú a meghajtó egységen: kis tömeg, fáradásmentes kar- és egyenes
testtartás a kényelmes, könnyű kezelésért
+ Gumi ütközőkkel a gép négy sarkán, melyek megakadályozzák az ütődésből eredő gép
sérüléseket, valamint védik a gépet szállítás közben
+ A motorház feletti védőborítás megakadályozza az esővíz behatolását és irányítja a
hűtőlevegő áramlását.
+ Szabadalmaztatott orsózár indításvédelemmel a keverőszár szerszám nélküli csréjéhez
+ Vegyes anyagok keverésére 30 kg-ig
+ FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor,
töltő nincs a csomagban
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1 villáskulcs SW 22

439.975

