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TRIPLE PACK18 V M-CUBE ABS/AWS/ASS COMPACT Set obsahuje tri akumulátorové 
stoje a tašku.

Funkcia elektronickej ochrany motora spína 
motor do režimu vypnutia v prípade zabloko-
vania, preťaženia alebo prehriatia. 

Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potre-
bou údržby, otáčky motora sa udržujú aj pri 
vyššom zaťažení.

ABS 18 COMPACT
Dlhá životnosť a nízke opotrebenie vďaka 
13 mm kovovému skľučovadlu Röhm 
s upínacími čeľusťami z tvrdokovu.

AWS 18 COMPACT
 Bezpečná práca pri aktivácii funkcie brzdy 
a núdzovej brzdy, kde sa disk rýchlo zastaví.

ASS 18 ½“ COMPACT
Kompaktný a výkonný akumulátorový úde-
rový skrutkovač s nastaviteľnými úrovňami 
výkonu a vysokým krútiacim momentom na 
všestranné použitie.

Obj.č. 5701 443 004
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie 18 V/DC
Nabíjacie napätie 230 V/AC
Počet dielov v sortimente sada 8 ks

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií  
a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako  
poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak  
konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Obsah balenia Obj.č. Bal. 
/ ks

Taška 0715 930 251 1
Akumulátorová uhlová brúska AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE 5701 402 000 1
Akumulátorový úderový skrutkovač ASS 18-1/2“ COMPACT M-CUBE 5701 406 000 1
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE 5701 800 0 1
Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 4 Ah 5704 180 000 3
Nabíjačka batérií ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST 5705 860 000 1 


