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30 mm SDS-plus combi-hamer

PLH 30 XE  Art. nr. 4933 4000 82

Standaard toebehoren

  4 m snoer, zijhandgreep, metalen diepte-aanslag, FIXTEC-adapter, 13 mm snelspanboorhouder, platte beitel, SDS-plus boren (10 / 12 / 14 / 16 mm), vet, transportkoffer

Opgenomen vermogen 750 W

Max. boor Ø in beton / hout / staal 30 / 40 / 16 mm

Max. boor Ø met boorkronen 82 mm

Belast toerental 0 – 740 omw/min

Belast aantal slagen 0 – 4200 per min

Slagenergie 3,4 J

Gewicht 3,6 kg

Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) 
bij boren / beitelen

20,0 / 13,5 m/s2

Opgenomen vermogen 750 W

Max. boor Ø in beton / hout / staal 30 / 40 / 16 mm

Max. boor Ø met boorkronen 82 mm

Belast toerental 0 – 740 omw/min

Belast aantal slagen 0 – 4200 per min

Slagenergie 3,4 J

Gewicht 3,4 kg

Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) 
bij boren / beitelen

20,0 / 13,5 m/s2

enomen vermogen 750 W

boor Ø in beton / hout / staal 30 / 40 / 16 mmm

boor Ø met boorkronen 82 mm

t toerental 0 – 740 omw/mmiinnnn

t aantal slagen 0 – 4200 per miinnn

nergie 3,4 J

ht 3,6 kg
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20,0 / 13,5 m/s2

Kenmerken
Robuuste, duurzame machine met uitstekende  ■

boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, 
optimale tandwieloverbrenging en hoge slagenergie
Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de  ■

 compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en  
ergonomische Softgrip
FIXTEC-snelwisselsysteem voor werktuigen ■

Robuust magnesium tandwielhuis voor optimale lagering  ■

van tandwielen en een lange levensduur 
Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en  ■

machine, ingeval een boor blokkeert

30 mm SDS-plus combi-hamer

Kenmerken

Robuuste, duurzame machine met uitstekende  ■

boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, 

optimale tandwieloverbrenging en hoge slagenergie

Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de   ■

compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en  

ergonomische Softgrip

Robuust magnesium tandwielhuis voor optimale lagering  ■

van tandwielen en een lange levensduur

Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ■

ingeval een boor blokkeert

PLH 30 E  Art. nr. 4933 4000 99

Standaard toebehoren

  4 m snoer, zijhandgreep, metalen diepte-aanslag, vet, transportkoffer

vermogen 750 W

in beton / hout / staal 30 / 40 / 16 mm

met boorkronen 82 mm

tal 0 – 740 omw/minn

slagen 0 – 4200 per min

3,4 J

3,4 kg

(tri-axiaal gemeten)
elen

20,0 / 13,5 m/s2

5 kg SDS-max breekhamer

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

Softslagfunctie – reduceert de slagenergie voor  hakken in kwetsbare materialen ■

Zachte aanloop voor nauwkeurige start ■

Constantelektronica voor uniforme toerentallen, zelfs onder belasting ■

Lange bedieningsschakelaar voor perfecte hanteerbaarheid, zelfs met  ■

werkhandschoenen
Servicelampje, waarschuwt tijdig dat koolborstels aan vervanging toe zijn ■

Spadegreep, ideaal gevormd voor hakwerk, volledig instelbaar voor  ■

maximaal bedieningscomfort
Variolock – beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de  ■

ideale beitelhoek

Kango 500 S  Art. nr. 4933 3982 20

Standaard toebehoren

6 m snoer, zijhandgreep, puntbeitel, vet, transportkoffer 

Opgenomen vermogen 1300 W

Slagenergie 14 J

Belast aantal slagen 2840 per min

 Belast aantal slagen softslag 2200 per min

Werktuigopname SDS-max

Gewicht 6,3 kg

Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) 
bij hakken

11,5 m/s2

1300 WW

14 J

2840 per minmin

slag 2200 per min

SDS max

32 mm SDS-plus combi-hamer

Kenmerken
Robuuste, duurzame machine met uitstekende  ■

boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, 
optimale tandwielo verbrenging en hoge slagenergie
Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door  ■

de  com pacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en 
 ergonomische Softgrip
FIXTEC-snelwisselsysteem voor werktuigen ■

Robuust magnesium tandwielhuis voor optimale lagering  ■

van tand wielen en lange levensduur 
Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ■

ingeval een boor blokkeert

PLH 32 XE  Art. nr. 4933 4000 69

Standaard toebehoren

 4 m snoer, zijhandgreep, metalen diepte-aanslag, FIXTEC-adapter, 13 mm snelspanboorhouder, vet, transportkoffer

Opgenomen vermogen 900 W

Max. boor Ø in beton / hout / staal 32 / 40 / 16 mm

Max. boor Ø met boorkronen 82 mm

Belast toerental 0 – 800 omw/min

Belast aantal slagen 0 – 4500 per min

Slagenergie 3,8 J

Gewicht 3,6 kg

Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) 
bij boren / beitelen

22,0 / 15,5 m/s2
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