
MFE 40 (604040900) Штроборіз
Пластиковий кофр; з алмазним фрезерувальним диском 20 мм, Universal

№ для замовлення 604040900
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430333513

Ідеальне рішення при монтажі електропроводки: прокладення кабелів і захисних труб під штукатуркою з глибиною
фрезерування до 40 мм
Максимальна швидкість просування робіт завдяки потужному двигуну, постійній кількості обертів і
високопродуктивному двоступеневому редуктору
Міцний корпус із алюмінієвого литва під тиском, з гумовими коліщатками і оптимальним розташуванням ручки для
зручного ведення машини
Розпилювання поштовхами для оптимального огляду лінії розмітки
Регульована ширина пазу та глибина різання 
Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
Tacho-Constamatic (TC)-повнохвильова електроніка: висока продуктивність завдяки постійній кількості обертів при
навантаженні
Електронний плавний пуск і захист від повторного пуску для безпечної роботи
Світлодіодний індикатор інформує про надмірне навантаження або активний захист від повторного запуску
Чиста робота без пилу при підключенні універсального пилососа Metabo (сертифікований з ASR 35 M ACP)
Підходить для прорізання пазів шириною до 30 мм без середнього ребра за одну робочу операцію (зі спеціальним
приладдям)
З одним алмазним чашковим кругом може використовуватися для різання
Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatіc: механічне розщеплення муфти при блокуванні диску для
безпечної роботи

Альтернативне зображення
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Технічні дані

Характеристики

Регульована глибина різання 10 - 40 mm

Можлива ширина паза 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm

Відрізні круги, Ø 125 mm

Номінальна споживана потужність 1900 W

Віддавана потужність 1120 W

Кількість обертів холостого ходу 5000 /min

Кількість обертів при номінальному навантаженні 4200 /min

Крутний момент 6 Nm

Вага без кабелю 4.6 kg

Довжина кабелю 4 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 93 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 104 dB(A)

Погрішність виміру К 3 dB(A)

Комплект поставки

Розпірні кільця

2 алмазні відрізні диски

Алмазний фрезерувальний диск 20 мм, 2 UP

Затискна гайка

Ріжковий ключ

Долото для видалення керну

Пластиковий кофр
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