Multikutter-

EY46A5

NYHET Multikutter
- Kraftig, kompakt og ekstremt allsidig

Høy kraft og ergonomisk grep gjør vanskelige kutt enkle, selv i trange områder

Kombinerer ytelse med kontroll og effektiv jobbing
Høy kraft sikrer høy hastighet
selv ved tung belastning

Kompakt design med slankt grep for
komfortabel håndtering

Utfører en stor mengde jobber med
letthet, fra kutting av treverk og
metall til sliping av lim og fjerning av
fuger.

Fleksibelt valg av tilbehør ved at både OIS- og
Starlock blader kan benyttes
Universell bladinnfesting
Både OIS- og Starlock blader
kan benyttes

Enkel fjerning av blad
Bladet fjernes lett
ved å fjerne bolten

Bladinnfesting

Lås og løsne ved
hjelp av håndtaket

Den korte maskinkroppen og det slanke grepet
sikrer lett håndtering og god kontroll selv i
trange områder

Innebygget LED-lys
Dobbelt LED-lys sikrer god sikt til arbeidsområdet uavhengig av omgivelsene

Hastighetsregulering
Riktig hastighet kan stilles inn
trinnløst

Låsbar bryter
Bryteren kan låses i på-posisjon så arbeidet
om nødvendig kan utføres med begge
hendene

Fjern eller
sett inn bolt

14,4V / 18V Dual
Benytt ditt eksisterende batteri

Bladet kan festes i mange
posisjoner
Vinkelen kan settes i
trinn på 30 grader for
best tilpasning
til hver jobb

Multikutter
EY46A5
Spesifikasjoner
Svingninger

6 000 - 20 000 o/min (trinnløs justering)

Svingningsvinkel

3 grader

Andre funksjoner

* Indikator for lavt batterinivå og overoppheting * Bryter kan låses i "på-posisjon"

Dimensjoner og vekt

18V / 5,0Ah: 310 x 99 x 72 mm / 1,95 kg
l = standard tilbehør
m = tilgjengelig tilbehør

Tilbehør og andre produkter
Universalblad for
tre og metall
er inkludert
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Universallader
Batteri
Blad (tre og metall)
Koffert Tanos T-Loc Systainer
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