
SBEV 1100-2 S (600784500) Klopboormachine
metaBOX 145 L

Art. nr. 600784500
EAN 4007430313010

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die
onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te
draaien
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het
inzetgereedschap voor veilig werken
Rechts- en linksdraaiend
Snelspanboorhouder en asstop-overbrenging voor het gemakkelijk met één hand verwisselen van het gereedschap
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Koolborstelslijtageindicatie
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Afbeelding plaatsvervangend
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Technische waarden

Parameters

Opgenomen vermogen 1100 W

Afgegeven vermogen 580 W

Max. koppel 42 / 15 Nm

Boor-Ø metselwerk 24 mm

Boor-Ø beton 22 mm

Boor-Ø staal 16 / 10 mm

Boor-Ø zacht hout 40 / 25 mm

Nullasttoerental 0 - 1100 / 0 - 3100 /min

Toerental bij belasting 1100 / 3100 /min

Max. aantal slagen 58900 /min

Versnellingen 2

Spanwijdte boorhouder 1.5 - 13 mm

Spanhalsdiameter 43 mm

Booras met binnenzeskant 6.35 mm

Boorasschroefdraad 1/2 " - 20 UNF

Boorhouder spanwijze Snelspanboorhouder

Gewicht (zonder netsnoer) 2.8 kg

Kabellengte 4 m

Trilling

Boren metaal 4.2 m/s²

Meetonzekerheid K 1.5 m/s²

Klopboren beton 17 m/s²

Meetonzekerheid K 1.5 m/s²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau 103 dB(A)

Geluidsvermogensniveau (LwA) 114 dB(A)

Meetonzekerheid K 3 dB(A)

Leveringsomvang

Snelspanboorhouder Futuro Plus

Extra rubberen anti-slip handgreep

Boordieptegeleider

metaBOX 145 L
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