AGSZ 18-280 BL
Akku-ligesliber

4.099,00 kr
Vejl. udsalgspris ekskl. moms

Bestillingsnummer: 7 123 01 61 00 0

Støvresistent og effektiv, kompakt akku-ligesliber til effektivt
skære-, slibe- og afgratnings- samt fræsearbejde.
Garanterer maksimal levetid med næste generation af kulløse FEIN PowerDrivemotorer. Komplet lukket motorhus beskytter motoren mod aggressive, keramiske
og mineralske støvtyper.
Velegnet til enhver brug. Optimale omdrejningstal, tilpasset efter mange
slibemidler og materialer pga. trinløs, elektronisk hastighedsregulering.
Høj ydelse. 30% højere virkningsgrad end ved sammenlignelige universalmotorer
med en optagen effekt på 1.100 watt.
Vedligeholdelsesfri motor med innovative kølefinner til optimal køling inklusive
temperaturovervågning.
Maksimal arbejdshastighed med genopladelige FEIN HighPower li-ion-batterier.
Celler med høj strømforsyning og vedvarende høj strømforsyning og 75% højere
strømstyrke end genopladelige li-ion-batterier.
Meget roligt løb, og arbejde med få vibrationer pga. den selvbærende motor, der
er koblet fra huset, og fire ekstra vibrationsdæmpere.
Omfattende beskyttelse af brugeren takket være blød opstart, genstartspærre og
elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremse.
Innovative spændetænger med omløbende krave til at beskytte emnet samt til at
forhindre nøglen i at glide ved værktøjsskift.
Ergonomisk korrekt arbejde pga. en begrænset omkreds, kompakt konstruktion
og lav vægt med god balance.
Støvbeskyttet, separat motorelektronik i grebet.
Fleksibilitet med FEIN MultiVolt-grænsefladen. Maskine kan anvendes med alle
FEIN genopladelige li-Ion-batterier (12 til 18 V).
Lyst arbejdsområde pga. den integrerede LED-lampe.
Batteriets opladningsstatus kan aflæses direkte på batteriet.
FEIN SafetyCell Technology. Beskytter det genopladelige batteri og maskinen
mod overbelastning, overophedning og dybdeafladning.
Tre års FEIN PLUS garanti inkl. batteri og oplader.
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Tekniske data

Leveres med:

Batterispænding

18 V

2 batterier (li-ion)

Batterikapacitet

5 Ah

1 hurtiglader ALG 50

Motor
Omdrejningstal ubelastet
Slibeskive maks. Ø
Spændetang maks. Ø

Kulløs
9 000 - 28 000
1/min

GaffelnøgleSW13

50 mm

GaffelnøgleSW17

8 mm

1 transportkasse

Fræser maks. Ø

12 mm

Vægt med akku

2,10 kg

Vægt med genopladeligt batteri

1,40 kg

Batterimaskiner

1 spændetang Ø 6 mm
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