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AKU bourací kladivo M18 CHPX-502X AKU + profi
šroubovák
Na námi prodávané typy kombinovaných kladiv značky Milwaukee KANGO provádíme autorizovaný servis s
dodávkou náhradních dílů a příslušenství. Na prodané stroje nabízíme slevu 10% na pozáruční servisní
práce.
AKU kombi kladivo Milwaukee KANGO M18 FUEL™ CHPX-502X s uchycením SDS-Plus.
Kombi kladivo s vysokým výkonem, prověřená kvalita v Milwaukee.
Kombinované kladivo, které využijete všude tam, kde je zapotřebí bourání, sbíjení, sekání a zároveň vrtání.
V případě, že zrovna nevrtáte, vnitřní konstrukce kladiva zajistí, že vrtací mechanismus zůstává nezatížen.
Pokud máte o uvedené bourací kladivo zájem - NAPIŠTE SI O CENU (kontaktní formulář).

Technické parametry
napětí
energie úderu
počet úderů při zatížení
otáčky při plném zatížení
optimální vrtací kapacita v betonu
max. průměr vrtání do dřeva
max. průměr vrtání do oceli
max. průměr vrtání do betonu
nabíječka
typ aku
uchycení nástroje
hmotnost

18
4,0
0 - 5.000
0 - 1.350
7 - 22
30
13
28
100
Li-ion
SDS
4,3

V
J
1/min
ot./min.
mm
mm
mm
mm
min
Plus
kg

Charakteristika a přednosti
• Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem
motorů bez uhlíků POWERSTATE™
• REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na
trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
před extrémním namáháním
• REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší
doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost
aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní
technologie Li-Ion
• Vysoce výkonný motor umožňuje výkon srovnatelný s
elektrickým nářadím
• Akumulátorové kladivo s nejtvrdšími rázy ve své
tříde. Účinný mechanismus kladiva: dodává 4,0 J nárazové
energie při nízkých vibracích 8,6 m/s² díky novému
dvoukolejnicovému antivibračnímu systému*
• Celokovová skříň převodovky - optimální usazení
převodů pro prodloužení provozní životnosti
• Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotné kladivo,
samotná rotace a variolock pro maximální všestrannost
• FIXTEC systém - bezklíčová výměna sklíčidla
• Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při
provozu nářadí a prodlužuje životnost
• Ukazatel stavu nabití
• Kompatibilní s odsávačem prachu M18-28 CPDEX

Ceníková cena:
Dostupnost:

18.557,- Kč
(22.454,- s DPH)
do týdne

V uvedených cenách je zahrnuta doprava a zaškolení obsluhy.
Na bourací kladiva Milwaukee KANGO je poskytována záruka 24 / 36 měsíců po registraci výrobku.
Na námi dodaný stroj provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních dílů a
příslušenství.
Na námi prodané stroje poskytujeme slevu na pozáruční servis 10%.

