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Kombinované bourací kladivo PLH 28 XE + 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.
Vrtací a sekací pneumatické kladivo Milwaukee KANGO PLH 28 XE s uchycením FIXTEC SDS-plus.
Robustní odolné kladivo s výtečným vrtacím výkonem v betonu díky motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající
převodovkou a energií úderu 4,1 J.
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
příkon
energie úderu
max. vrtací průměr do beton/kamene
max. vrtací průměr do dřeva/oceli
otáčky při plném zatížení
uchycení nástroje
úroveň vibrací
hmotnost

800
4,1
28 / 28
40 / 13
800
SDS
10,6
3,6

W
J
mm
mm
ot./min.
plus
m/s²
kg

Charakteristika a přednosti
• ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM - významné snižení úrovně
vibrací, šetří klouby obsluhy (10,6 m/s2).
• HEAVY - DUTY KOVOVÁ PŘEVODOVKA - všechny
součásti jsou kovové - optimální uložení převodů, dlouhá
životnost.
• Robustní převodovka z kovové hořčíkové slitiny.
• VARIOLOCK - nastavitelný úhel břitu sekáče - efektivní,
ergonomické nastavení
•
Funkce vypnutí příklepu – pro využití ke šroubování nebo
vrtání do dřeva / kovu bez příklepu
•
SOFTGRIP - pokrytí míst, kde se nástroj drží při práci
speciálním materiálem - komfortní a bezpečné držení
• FIXTEC adaptér se sklíčidlem 13mm
• QUICK LOCK - patentovaný systém bleskové výměny
kabelu
• Dobrá vyváženost a snadná manipulace.

Ceníková cena:
Dostupnost:

11.483,- Kč
(13.894,- s DPH)
do 3 dnů
DOPRAVA ZDARMA

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%.

