230 MM,
2.400 WATT,
BEZ KABELU.
Li HD
R

T E C H N O L O GY

VELKÝ PRŮMĚR KOTOUČE,
MEGA VÝKON,
MAXIMÁLNÍ SVOBODA.
2.400 Watt

Stejně výkonná
jako elektrický
stroj 2.400 W.

230 mm

První velká akumulátorová úhlová bruska
s kotoučem 230 mm
– pro řeznou
hloubku do 77 mm.

230 mm
Obstojí při každé zkoušce tvrdosti v profesním životě!!
To všechno uděláte jen po jednom nabití akumulátoru:
11 řezů svodidel
Materiál: ocel

Více než 75 střešních tašek
Materiál: střešní taška

BEZ KABELU

Ultimativní svoboda díky r evoluční
akumulátorové technologii LiHD.

Li HD
R

T E C H N O L O GY

Nekompromisní bezpečnost
Extrémně dlouhá životnost
i v prašném prostředí

Jedinečný

zapouzdřený motor Metabo Brushless s optimální ochranou
proti prachu pro rychlou práci a maximální efektivitu

Většina nehod u úhlových brusek je způsobeny ztrátou kontroly. Metabo investuje do oblasti prevence a snížení těchto
nehod a poskytuje mnoho bezpečnostních prvků.

Redukce

zpětného rázu při uvíznutí nebo zaseknutí
kotouče zajištuje elektronika bezpečnostního vypnutí


Bezpečné

zastavení kotouče díky bezpečnostnímu
spínači a systému brzdy


Bezpečná

manipulace během řezání a broušení perfektní vyvážení, otočná zadní rukojeť, ergonomický tvar a
pogumování velkých kontrolních ploch

Více než 5 metrů řezů

Materiál: betonové desky

Více informací naleznete
na www.metabo.cz

36 V akumulátorová úhlová bruska
WPB 36 LTX BL 230
Rozsah dodávky:
Ochranný kryt, opěrná příruba, přídavná r ukojeť Metabo
VibraTech (MVT), upínací matice, 2 akumulátorové články
LiHD (36 V/6,2 Ah), rychlonabíječka ASC Ultra »AIR COOLED«, plastový kufr

Technická data

WPB 36 LTX BL 230

Obj.č.
Napětí
Ø brusného kotouče

613101660
36 V
230 mm

Odevzdaný výkon
Hmotnost (včetně článku)

1,600 W
6.1 kg

Maximální produktivíta díky vhodnému příslušenství.
Diamantový řezný kotouč
"professional" / UP
Obj.č. 628116000

Řezný kotouč
"Flexiarapid Super"
Inox HydroResist
Obj.č. 616228000

Ochranný řezný kryt
230 mm, polouzavřeny
Obj.č. 630363000

Váš vstup do rozhraní 18 V
V roce 2017 bude také 36 V akumulátorová úhlová
bruska dostupná ve variantě 2x18 V. Tato varianta
2x18 V bude mít stejný výkon a výdrž stejně jako má
bruska s napětím 36 V.
3letá záruka na akumulátory
na všechny Li-iontové a LiHD
akumulátory.
Ultra-M technologie
Dokonalá harmonie stroje,
akumulátoru a nabíječky.

100% kompaktibilita
Se všemi akumulátorovými
stroji Metabo včera, dnes
a zítra.
Neomezené možnosti.
Vyberte si a zaplaťte jen za to,
co potřebujete!

Váš Metabo autorizovaný prodejce:

3letá záruka XXL
Na všechny produkty vám poskytneme
mimořádně dlouhou záruku XXL. Stačí se
do 4 týdnů od zakoupení zaregistrovat na
našich webových stránkách a hned vaši
normální záruku prodloužíme na 3 roky.
Registrace: www.metabo-service.com/

Metabo s. r. o.
Kralovická 1793
250 01 Brandýs nad Labem
Telefon +420 326 904 455
Fax +420 326 904 456
www.metabo.cz
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