HD28 JSB

M28
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M28 pendeldecoupeerzaagmachine

NIEUW

Kenmerken
Schakelaar met 2 snelheden voor optimaal toerental in verschillende materialen
■ Anti-vibratiemechanisme voor opvallend laag trillingsniveau
■ FIXTEC-snelwisselsysteem voor zaagbladen
■ Exacte zaagbladgeleiding met grote steunrol op naaldlagers, aangebracht op een zeer lage stand
■ Verstelbare spaanblaasinrichting, zachte aanloop
■ FIXTEC – zool en hoekstanden snel instelbaar op vaste standen 0 en 45˚, zonder sleutel
■ Robuuste gietijzeren zool
■ Op 4 standen instelbare pendelbeweging voor hogere zaagprestaties en langere standtijd
van zaagbladen
■

Spanning / Capaciteit
citeit accu
Onbelast aantal slagen
Zaagdiepte in hout / staal
Verstekzagen tot
Slaglengte
Gewicht, incl. accu

Standaard toebehoren
2 x 3,0 Ah accu M28 BX, lader M28 C, 5 zaagbladen, glijschoen, transportkoffer

HD28 IW

28 V / 3,0 Ah
2100 / 2800 per min
1355/10
/ 10 mm
45°
26 mm
3,5 kg

M28
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M28 ½˝ slagmoersleutel
Kenmerken
■ Hoogproductieve 28 Volt Milwaukee motor met een koppel
van maar liefst 440 Nm
■ Robuust, lichtgewicht magnesium tandwielhuis voor
maximale stabiliteit en duurzaamheid
■ Variabele snelheidsschakelaar voor optimale controle en
nauwkeurigheid
■ ½˝ vierkant werktuigopname
■ Ergonomische Softgrip voor prettiger werken
■ Gepatenteerde 2-weg accu-opname voor optimale
machinecontrole

NIEUW
Spanning / Capaciteit accu
Onbelast toerental
Slagfrequentie
Werktuigopname
Max. koppel
Gewicht, incl. accu

28 V / 3,0 Ah
0 – 1450 omw/minn
0 – 2450 per min
½˝ aandrijfvierkant
nt
440 Nm
4,1 kg

Standaard toebehoren
2 x 3,0 Ah accu M28 BX, lader M28 C, transportkoffer

C12-28 DCR /0
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Compactradio met MP3 aansluiting
Kenmerken
Exclusieve AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid
en signaalhelderheid
■ Topkwaliteit speakers en 40 Watt versterker voor een rijk en vol geluid
■ Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 speler en andere
audioapparatuur
■ Gevoed door M12, M14, M18, M28, V18 of V28 accu’s of via een AC poort
■ Schokbestendig ABS polymeer en stalen constructie, optimale
bescherming tegen weersinvloeden en bij vallen of stoten
Volt (DC)
12 – 28 V
■ Equalizer en 10 voorkeuzezenders
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 accu’s
■

Volt (AC)
Afmetingen

Standaard toebehoren
Geleverd zonder accu en zonder lader

HD28 VC /0

220 – 240 V
495 x 241 x 279 mm

M28
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M28 accu-nat- en droogzuiger
Kenmerken
■ Voldoende opslagruimte voor toebehoren
■ Ingebouwde ventilatiepoort
■ Afwasbaar nat- en droogfilter, 99,7% hoogefficiënt filter voor
opvangen van fijnstof
■ Hoge zuigcapaciteit dankzij Milwaukee’s 28 Volt motor
■ Opbergruimte voor afzuigslang
■ In een handige koffervorm voor gemakkelijk transport en opslag

Spanning / Capaciteit accu
Max. tankinhoud (vast / vloeibaar)
Slangdiameter Ø
Slanglengte
Luchtstroom
Max. onderdruk
Max. koppel
Gewicht, incl. accu
Gewicht, excl. accu

Standaard toebehoren
Afwasbaar filter, afzuigslang, voegenzuigmond, brede zuigmond. Geleverd zonder accu en zonder lader

6

28 V / –
9,6 / 7,55 I
32 mm
160 cm
m
21,25 I/sec.
/secc.c.
80 mbar
ar
85 Nm
5,4 kg
4,3 kg
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