NYHET
VINKELSLIPER 18V
G18DBBVL / G18DBBAL

SIKKERHET
I FOKUS!

G18DBBAL
Bryter som klemmes
inn på undersiden
(Paddle Switch)

G18DBBVL
Slide-bryter
på siden

HØY SIKKERHET
MED MOTORBREMS OG MYKSTART

SPESIFIKASJONER

Vinkelsliper 18V G18DBBVL / G18DBBAL
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Kompakt, velbalansert og lett
Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading)
Ergonomisk gummibelagt grep (grepsomkrets kun 152 mm)
Økt sikkerhet med motorbrems (effektivt bremsesystem stopper
bladrotasjon på mindre enn 3 sekunder).
Behagelig og sikker i bruk med mykstart
Kick-back sikkerthetsfunksjon
Med "Auto-mode" som automatisk justerer hastighet etter belastning.
Gir redusert støy- og vibrasjonsnivå i ubelastet hastighet og sparer
batterikapasitet.
Spindellås for enkelt skivebytte
Justerbart skivedeksel
Trinnløs variabel hastighet i 6 trinn for materialtilpasset arbeid
og raskt arbeidsforløp (kun 18DBBVL)
Lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet ved både kutting og sliping
Sideplassert skyvebryter (18DBBVL)
Bryter (Paddle Switch) på undersiden som kan klemmes inn (18DBBAL)
Mulighet for bruk av sidehåndtak i to ulike posisjoner
Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System)
Batteriindikator som viser gjenværende strømforsyning
For både høyre- og venstrehendte brukere
Meget vedlikeholdsvennlig med utskiftbart mikrofilter

Lang levetid

Kompakt

Færre slitasjedeler, mindre
vedlikehold

og lett design

Vann- og støvresistent
Betydelig lengre levetid med støvfilter

Bremse-system

Smalt
grep

Effektivt bremsesystem
stopper bladrotasjon på
mindre enn 3 sekunder.

Begge maskiner leveres med 2 stk 5,0 Ah li-ion batterier, batterilader, beskyttelsesebriller og stablekoffert (HSC - Hitachi Stackable Case)
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G18DBBAL

G18DBBVL
V: 60016017 N: 52098635

Batteri / lader

V: 60016019 N: 52098597

BSL1850 / UC18YFSL

Batterifeste

Slide

Skivediameter

125 mm

Hulldiameter

22,2 mm

Spindelgjenge

M14 x 2

Maks moment
Hastighet ubelastet

2,0 Nm
Variabel: 5.500 - 9.000 /min

9,000/min.

Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

8,3

Lydtrykksnivå dB (A)

77,0

Lydeffekt dB (A)
Grepsomkrets
Dimensjon

88,0
152 mm
(L x H) 326 x 126 mm

Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgtsituasjon.
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