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ELEKTRONARZĘDZIA

YT-82040 WIERTARKA UDAROWA 900 W

YT-82094 SZLIFIERKA KĄTOWA 850 W

YT-82120 MŁOTOWIERTARKA SDS PLUS 850 W

moc:
prędkość obrotowa:
moment obrotowy:
masa:

moc:
średnica tarczy:
prędkość obrotowa:
masa:

moc:
prędkość obrotowa:
energia udaru:
częstotliwość udarów:

900 W
0-2800 min-1
23 Nm
2.25 kg

850 W
125 mm
11000 min-1
1.8 kg

850 W
0-1100 min-1
3J
4900 udarów/min

Mocna wiertarka udarowa z trwałą przekładnią umieszczoną w metalowej obudowie. Wyposażona
w pyłoszczelny włącznik oraz
węglowe szczotki zwiększające
żywotność urządzenia.

Kompaktowa szlifierka kątowa
o wzmocnionej konstrukcji i zwiększonym zasięgu cięcia. Wyposażona
ona
w metalową obudowę, pyłoszczzelny włącznik oraz szczotki węglow
we.

Młotowiertarka z wydajnym mechanizmem
elektropneumatycznym
SDS Plus. Posiada stalowe sprzęgło
chroniące urządzenie i operatora
w momencie zaklinowania wiertła.
Wyposażona we wskaźnik zużycia
szczotek węglowych, funkcję podkuwania, pozycjonowanie dłuta oraz
wiercenia z udarem lub bez.

Wysokie obroty i mocny mechanizm udarowy pozwalają na skuteczne wiercenie w betonie, kamieniu, murze, metalu i drewnie.

Skonstruowana jako kompaktowe narzędzie do cięcia metali, np. prętów
zbrojeniowych, kształtowników, a także szlifowania metali i spawów.

Zapewnia szybkie wiercenie udarowe w zbrojonym betonie oraz
innych twardych materiałach.

YT-82851 WIERTARKO-WKRĘTARKA 10.8 V

YT-82900 WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIE OSCYLACYJNE

YT-82270 WYRZYNARKA 550 W

zasilanie:
moment obrotowy:
obroty (1 bieg / 2 bieg):
czas ładowania:

napięcie:
liczba oscylacji:
bateria:
czas ładowania:

moc:
ilość suwów:
grubość cięcia (drewno / metal):
masa:

10.8 V, Li-Ion 1.5 Ah (2 szt.)
24 Nm
0-350 / 0-1300 min-1
60 min

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o kompaktowych rozmiarach,
wyposażona w doświetlenie obszaru roboczego, dwubiegową przekładnię i szybkomocujący uchwyt
wiertarski. Baterie Li-Ion pasują do
narzędzia wielofunkcyjnego YT-82900
tworząc zestaw wszechstronnych
narzędzi akumulatorowych.

Doskonale nadaje się do szybkiego wiercenia w metalu, drewnie,
tworzywach sztucznych oraz wkręcania długich wkrętów.
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10.8 V
5000 - 15000 min-1
2 x 1,5 Ah Li-Ion
60 min

550 W
800-2600 min-1
65 / 6 mm
1.9 kg

Wielozadaniowe narzędzie akumulatorowe o szerokim zakresie zastosowań, wyposażone w dwa akumulatory kompatybilne z wiertarko
– wkrętarką YT-82851. Precyzyjna
regulacja oscylacji umożliwia dopasowanie do rodzaju obrabianego
materiału.

Lekka i poręczna wyrzynarka z systemem szybkiej wymiany brzeszczotu.
Pozwala na wycinanie krzywizn
o bardzo niewielkim promieniu
oraz stabilne cięcie po linii prostej.
Urządzenie wyposażono w regulację
ilości suwów brzeszczotu i funkcję
podrzynania.

Pozwala na usuwanie fug, wymianę pękniętych płytek lub wycinanie otworów nawet w twardych panelach i blachach.

Z łatwością poradzi sobie z cięciem paneli, desek podłogowych,
a nawet blachy i tworzyw sztucznych.
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