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 5 kg SDS-max combi-hamer

Kenmerken
Anti-vibratiesysteem AVS en Softgrip op voor- en achtergreep ■

Softslagfunctie – reduceert de slagenergie voor boren & hakken in  ■

kwetsbare materialen

Zachte aanloop voor nauwkeurig aanboren bij de start ■

Constantelektronica voor uniforme toerentallen, zelfs onder belasting ■

Servicelampje, waarschuwt tijdig dat koolborstels aan  ■

vervanging toe zijn

Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren  ■

Veiligheidskoppeling ■

Roto-Stop en multifunctionele beitelfunctie ■

Belast aantal slagen / softslag ■

Kango 545 S  Art. nr. 4933 3982 00   

Standaard toebehoren

 6 m snoer, zijhandgreep, boordiepte-aanslag, vet, transportkoffer

Opgenomen vermogen 1300 W

 Slagenergie bij boren /  beitelen 14 / 12 J

Max. boor Ø met boren 45 mm

 Max. boor Ø met freeskronen 65 mm

 Max. boor Ø met boorkronen 100 mm

 Belast toerental / softslag 450 / 350  omw/min

Belast aantal slagen / softslag 2840 / 2200 per min

Werktuigopname SDS-max

Gewicht 6,7 kg

Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) 
bij boren / beitelen

13,0 / 9,0 m/s2

00 W

/ 12 J

mm

mmmm

0 mmmmmmmm

0 / 3550 o0 o0  omw/mmw/mmw/mmw/mmw/mm ininininini

40 / 2200 per mmmimininnnn

S-max

7 kg

,0 / 9,0 m/s2

10 kg SDS-max breekhamer

Kenmerken

Met 27 Joule slagenergie de beste in zijn klasse voor  ■

onovertroffen prestaties bij boren

Ideaal voor toepassing met aggregaten ■

Hoogwaardige  ■ DIGITRONIC® elektronica voor perfecte 

afstemming van het toerental op iedere toepassing

3 handgrepen – stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en  ■

Softgrip voor minder inspannend werken

In-Line ontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, rechtopstaande werkhouding ■

Automatisch smeersysteem voor langere levensduur  ■

Robuust metalen tandwielhuis plus glasvezelversterkte polyamide behuizing ■

Kango 900 S  Art. nr. 4933 3757 20

Standaard toebehoren

 6 m snoer, spadegreep, steelgreep, stofkap, vet, transportkoffer

Opgenomen vermogen 1600 W

Slagenergie 7 – 27 J

 Belast aantal slagen 975 – 1950  per min

Gewicht 11,0 kg

Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) 
bij beitelen 

11,0 m/s2

khouding
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10 kg SDS-max combi-hamer

Kenmerken

Hoogwaardige  ■ DIGITRONIC® elektronica voor perfecte afstemming 

van slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus

3 handgrepen – stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratie- ■

systeem AVS en Softgrip voor minder inspannend werken

Inline ontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke,  ■

rechtopstaande werkpositie

Automatisch smeersysteem voor langere levensduur ■

Robuust metalen tandwielhuis plus glasvezelversterkte  ■

polyamide behuizing

Veiligheidskoppeling ■

Kango 950 S  Art. nr. 4933 3757 10

Standaard toebehoren

6 m snoer, spadegreep, steelgreep, stofkap, vet, transportkoffer

Opgenomen vermogen 1700 W

 Slagenergie 7 – 27 J

Belast aantal slagen 975 – 1950 per min

Belast toerental 125 – 250 omw/min

Max. boor Ø met boren / boorkronen 28 – 50 / 45 – 150 mm

Max. boor Ø met freeskronen 50 – 80 mm

Gewicht 11,8 kg

Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) 
bij boren / beitelen

12,5 / 11,0 m/s2
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7 kg SDS-max combi-hamer

Kenmerken
Anti-vibratiesysteem AVS en Softgrip op voor- en achtergreep ■

Constantelektronica met zachte aanloop ■

Softslagfunctie – reduceert de slagenergie voor boren en hakken in  ■

kwetsbare materialen
Magnesium tandwielhuis voor onovertroffen levensduur en uiterst  ■

gering gewicht
Vergrendelbare schakelaar ■

Roto-Stop voor beitelwerkzaamheden  ■

Veiligheidskoppeling ■

Automatisch uitschakelende koolborstels ■

Servicedisplay en spanningsindicator ■

Kango 750 S  Art. nr. 4933 3986 00   

Standaard toebehoren

6 m snoer, AVS-zijhandgreep, vet, transportkoffer

Opgenomen vermogen 1550 W

 Slagenergie 16  J

 Max. boor Ø met boren /  freeskronen 50 / 80 mm

 Max. boor Ø met boorkronen 150 mm

 Belast toerental / softslag 300 / 240 omw/min

 Belast aantal slagen / softslag 2740 / 2180 per min

Werktuigopname SDS-max

Gewicht 8,3 kg

Werktuigopname SDS-Max

Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) 
bij boren / beitelen

9,5 / 9,1 m/s2
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21 mm K-Hex werktuigopname  ■

Art. nr. 4933 3755 00

Kango 900 K

21 mm K-Hex werktuigopname ■

Art. nr. 4933 3756 50


