
KHE 2660 Quick (600663500) Martelo combinado
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico; com bucha de substituição rápida Metabo

N.º de pedido 600663500
EAN 4007430306241

Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
Metabo Quick: substituição rápida da bucha de percussão SDS-Plus pela bucha de aperto rápido, para furar em madeira e
metal
Ergonomia perfeita graças ao centro de gravidade próximo da mão e ao contorno do punho otimizado
Conversor rebaixado, protegido contra danos e poeiras
Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras para durabilidade longa
Mecanismo de percussão de elevado rendimento, alojado com precisão em caixa em liga de alumínio: duradouro e robusto
Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho
seguro
Interruptor bloqueável para trabalho confortável em utilização contínua
Passa-cabos redondo para proteção do cabo e para máxima liberdade de movimentos durante o trabalho

Imagem representativa
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Dados técnicos

Valores caraterísticos

Energia máx. por golpe (EPTA) 3 J

Número máx. de impactos 4300 bpm

Potência nominal 850 W

Ø de perfuração em betão com brocas de percussão 26 mm / 1 1/32 "

Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração 68 mm / 2 11/16 "

Ø de perfuração em aço 13 mm / 1/2 "

Ø de perfuração em madeira macia 32 mm / 1 1/4 "

Rotações em vazio 0 - 1100 rpm

Rotações com carga nominal 830 rpm

Encabadouro SDS-plus

Diâmetro do colar de aperto 50 mm / 1 31/32 "

Peso sem cabo de alimentação 3.1 kg / 6.9 lbs

Comprimento do cabo 4 m / 13 ft

Vibração

Furar com percussão 12.9 m/s²

Incerteza de medição K 2.4 m/s²

Demolir 8.5 m/s²

Incerteza de medição K 1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica 89 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 99 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)

Equipamento standard

Limitador de profundidade

Mala em plástico

Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus

Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico

Punho adicional revestido a borracha
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