230 MM,
VILÁG
2.400 WATT,
ÚJ
VEZETÉK NÉLKÜL.
-DONSÁG

Li HD
R

T E C H N O L O GY

NAGY TÁRCSA,
MEGA-POWER,
MAXIMÁLIS SZABADSÁG.

vezeték nélkül
Ultimatív szabadság a forradalmi
LiHD akku technológiának köszönhetően.

Li HD
R

T E C H N O L O GY

2.400 Watt

VILÁG

Olyan nagy teljesítményű, mint
egy 2.400 Wattos hálózatról
üzemeltetett gép.

ÚJ
-DONSÁG

230 mm

Kompromisszumok nélküli
felhasználóvédelem

Az első nagy akkus
sarokcsiszoló 230 mm-es
tárcsával – és 77 mm-es
daraboló mélységgel.

Rendkívül hosszú élettartam
poros környezetben is

A legtöbb sarokcsiszolóval történt baleset a kontrollvesztés
miatt történik. Metabo számos biztonsági funkcióval a
prevenció mellett dönt.


Egyedülálló


Csökkentett

tokozott, kapszulás
Metabo BL szénkefementes motor
optimális porvédelemmel

visszacsapódás blokkolt tárcsa esetén
az elektronikus biztonsági lekapcsolásnak köszönhetően


Biztonságos,

másodpercek alatti tárcsaleállítás
a biztonsági kapcsolónak és a fékrendszernek köszönhetően


Biztonságos

tartás darabolásnál és nagyolásnál
a tökékeletes egyensúlynak, az elforgatható főmarkolatnak,
az ergonomikus markolati felületnek és a nagy
kezelőelemeknek köszönhetően

230 mm
Kiáll minden kemény tesztet a profi mindennapokban!
Ez mind egyetlen akkutöltéssel megvalósítható:
11 daraboló vágás szalagkorlátban

Több, mint 75 tetőcserép

Több, mint 5 m daraboló vágás – beton lapokban

Anyag: acéllemez

Anyag: frankfurti tetőcserép

Anyag: beton

Bővebb információkat a
www.metabo.com
honlapon találhat

36 Voltos akkus sarokcsiszoló
WPB 36 LTX BL 230
Szállítási terjedelem
Védőbura, támasztóperem,
körmösanya, körmöskulcs,
Metabo VibraTech (MVT)
k iegészítő markolat, 2 db 
LiHD akkuegység (36 V/
6,2 Ah), ASC Ultra töltő,
műanyag hordtáska

Műszaki adatok

Rendelési szám
Feszültség
Csiszolótárcsa-átmérő
Üresjárati fordulatszám
Leadott teljesítmény
Súly (akkuegységgel)

WPB 36 LTX BL 230

613101
36 V
230 mm
6.600 /min
1.600 W
6,1 kg

Gyémánt darabolótárcsa
»professional« / UP
Rendelési szám 628116000

Darabolótárcsa
»Flexiarapid Super«
Inox HydroResist
Rendelési szám 616228000

Az átfogó Metabo 18 Voltos kínálat
Az Ön belépése a 18 Voltos gépcsaládba
2017-ben a 36 Voltos akkus sarokcsiszoló 2x18 Voltos
változatban is kapható lesz. Ez a 2x18 Voltos változat
ugyanolyan teljesítményű és ugyanolyan kitartó lesz,
mint a 36 Voltos változat.
3 éves akkuegység garancia
minden Li-ion és
LiHD akkuegységre.
Ultra-M technológia
A gép, az akkuegység
és a töltő tökéletes
együttműködése.
100 % kompatibilitás
valamennyi csúszóérintkezős
Metabo akkus géppel, tegnap,
ma és a jövőben is.
Határtalan flexibilitás
Csak pontosan azt válassza
ki, amire szüksége van és
készpénzt takaríthat meg!

Az Ön Metabo kereskedője:

A Metabo 3 éves garanciája
A különlegesen hosszú XXL garancia minden
gépünkre érvényes. Regisztráljon egyszerűen
a vásárlás után 4 héten belül a honlapunkon,
nyomtassa ki a regisztrációs lapot és ezzel már
meg is hosszabbította a normál garanciát
3 éves Metabo garanciára.
Regisztrálás: www.metabo-service.com

Metabo Hungária Kft
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 30.
www.metabo.com

Daraboló-csiszoló védőbura,
230 mm, félig zárt
Rendelési szám 630363000
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Maximális produktivitás a megfelelő tartozékoknak köszönhetően.

