
Berbequim de
percussão 1.010W
13mm

HP2071
Berbequim de percussão 1.010W
13mm
O mais potente e versátil. Com porta-brocas automático.

Código EAN

0088381051682

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 2,6 Kg
Potência 1.010 W
Dimensões (CxLxA) 360 x 70 x 220 mm
Comprimento do cabo 2,5 m
Eletrónica constante ✓
Indicador de sobrecarga ✓
Velocidade variável (interruptor) ✓
Velocidade variável (dial) ✓
Cap. Perfuração (43mm) ✓
Velocidades Mecânicas 2
RPM baixo 0 - 1.200 Rpm
RPM alta 0 - 2.900 Rpm
Embraiagem de segurança ✓
Emissão de vibração 16,00 m/seg²
Incerteza da vibração 1,50 m/seg²
Pressão sonora 99,00 dB(A)
Potência sonora 110,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora 3,00 dB(A)
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Amplo botão para a mudança de modo de trabalho de
"apenas rotação" a "rotação + percussão".

• Prática luz indicadora, que nos informa de
desconexão do interruptor principal ou do cabo, ou de
um sobre-aquecimento.

• Dial para controlo da seleção da velocidade adequada
a cada tipo de trabalho.

• Eletrónica constante, que permite um arranque suave
e mantêm a velocidade mediante o esforço.

• Novo sistema de mudança de rotação: alterar a
posição das escovas sobre o induzido, recebendo
mais energia e estendendo a vida útil das escovas três
vezes mais do que o habitual.

• Grande interruptor e botão de bloqueio, que permite
um melhor controlo da velocidade e um
manuseamento mais fácil da máquina.

• Embraiagem de segurança, com mecanismo protector
contra bloqueios acidentais da broca, protegendo
também, o braço do operador.

• Seletor de 2 velocidades mecânicas, que permite
selecionar velocidade elevada ou reduzida
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

135302-6
Punho Tipo 3

194254-0
Portabrocas automático S13

415486-9
Guia de profundidade

824695-3
Mala pvc

ACESSÓRIOS

E-03676
Broca craneana Ezychange 22 mm

E-03757
Broca de coroa BIM

E-03947
Broca craneana Ezychange 79 mm

E-03969
Broca craneana Ezychange 86 mm

E-10964
Broca Multimaterial Omnibohrer

E-10986
Broca Multimaterial Obmnibohrer

E-11031
Broca Multimaterial Omnibohrer

Suporte

Manual do usuário:
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