Elektrikli Kırıcı
Delici Matkap
BMH 40-XE
Art.-Nr. 0702 552 1
Çalýþma esmasýnda oluþan titreþimleri azaltan ve böylece kullanýcýyý
koruyan aktif sönümleme sistemli
kırıcı delici darbeli matkap.
Ýyi bir keskileme iþleminde darbe
gücü 8,5'dan 10 Joule yükseltilir. Böylelikle havalý keski gibi hýzlý keskileme.
l Sývý yaðla yaðlama, bu sebeple
soðuk durumda son derece iyi
çalýþmaya baþlama ve tam kuvvetle
çalýþma özellikli.
l Devir sayýsý, darbe sayýsý ve darbe
kuvvetinin ayarý için ayar düðmesi.
l Kablodaki hareketli küresel baþlýk
kablo kýrýlmasýný önler.
l Keski konumu 12 kademede sabitlenebilir, bu sayede farklý çalýþma
açýlarýna uyum mümkündür.
l Motor arýzalarýna karþý kömürlü fýrça
kapatma tertibatý, ilave olarak
kömürlerin deðiþme durumu gösterilir.
l Keskileme iþletiminde açma-kapatma
þalteri otomatik olarak kilitlenir.
Böylece daha rahat çalýþma mümkün
olur.
l Hassas delme için gaz verme fonksiyonu.
l Daha fazla konfor için etrafý köpük
kaplý, her tarafa döndürülebilir ilave
tutma sapý.
l Kullanýcýnýn korunmasý için emniyet
kavramasý.
l Kalite made in Germany.
l

Teslimat kapsamý
Art.-Nr.
0702 552 X
0893 051
0708 552 078
0955 702 552

Taným
Elektrikli kırıcı delici matkap BMH 40-XE
Bakým spreyi 150 ml
Ýlave sap
Plastik master çanta (ABS)

Teknik bilgiler
Gerilim
Güç giriþi
Güç çýkýþý
Nominal devir sayýsý
Nominal darbe sayýsý
Darbe þiddeti
Keski ayarlarý
Kablo uzunluðu
Takým giriþ yeri
Aksesuarsýz aðýrlýk

Amb./Ad.
1

Rakamlarla güç özellikleri
230 V/50 Hz
1100 Watt
650 Watt
170–340 min-1
1700–3300 min-1
2–8,5/2–10 Joule
12
4m
SDS-maks.
6,2 kg

Betonda delme Ø komple matkap
Ýdeal delme alaný
Betonda delme Ø
Delik testeresi
Betonda delme Ø
Geçiþ deliði matkap ucu
Betonda performans B 35

16–40 mm
24–34 mm
40–90 mm
45–55 mm
145 kg/h

Aksesuar
Taným
Darbeli matkap ve keski
Darbeli matkap baþlýðý
SDS-plus matkap uçlarýnýn kullanýlmasý için adaptör
Kömürlü fýrça seti

Art.-Nr.
0647 0..
0632 2..
0714 44 04
0708 555 078

Amb./Ad.
–
1

Rekabet karþýlaþtýrmasý
mm/min. olarak delme adýmý (malzeme beton B 35)
n BMH 40-XE
n Rakip A
n Rakip B
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1100 Watt gücündeki motor hýzlý olarak iþlerin ilerlemesini saðlamaktadýr.

Cihazýn üst tarafýnda büyük, kolay eriþilebilir
çalýþma modu seçim þalteri.
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