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A KOMPAKT ÉLMARÓK:  
A LEGNAGYOBB PONTOSSÁG ÉS PRODUKTIVITÁS.
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Optimális munkaelőkészítés  
por- / lakkbevonatokhoz az éleken

Élmegmunkálás élmaróval:
�� Tökéletesen lekerekített élek  
R2 / R3
�� Egyenletes bevonat 
��legjobb rozsdásodás elleni 

védlem

Élmegmunkálás nélkül:
�� Egyenetlen bevonat  
(élfolyás) 
��Rozsdásodás veszély

Magas felületi minőség –  
tökéletes munkaeredmények

 � Egyenletes felületek kiegészítő utánmunkálatok 
nélkül

 � Tökéletes rádiuszok az optimális élelőkészítéshez 
bevonatokhoz

 � Egyenes lemezek filigrán  
sorjátlanítása

TÖKÉLETES MUNKAEREDMÉNYEK:  
EGYSZERŰBB, GYORSABB, OLCSÓBB.
A kompakt élmarók 45°-os letörésekhez és 2 - 3 mm-es rádiuszokhoz a látható éleken.  

Akár hálózatról, akár akkuval üzemeltetett – optimálisak a fúrt és stancolt élek letöréséhez  

és lekerekítéséhez, csövek élletöréséhez, valamint sok kontúrral rendelkező lemezek 

sorjátlanításához.

Bővebb információkat  
a www.metabo.com  
honlapon találhat

Egyedülálló kitartás
A forradalmi LiHD akkutechno-
lógiának köszönhetően:  
67 %-kal  nagyobb teljesítmény, 
87 %-kal hosszabb működési idő 
és 100 %-kal hosszabb élettartam 
érdekében. 
Akár 88 méter sorjátlanítás egy 
LiHD akkutöltéssel. 
Szerkezeti acél · élletörés 45° x 0,5 mm 

Hálózati gépként is  
kapható: KFM 9-3 RF

Első akkus élmaró 45°-os 
élletörésekhez 4 mm-ig és 
R2 / R3 Rádiusz

Meggyőző költségelőnyök Sokoldalú alkalmazási területek

Egyenes élek
Egyenes élek megmunkálása 
vezetőütközővel 2 mm-es 
lemezvastagságtól

Ívek / Külső kontúrok
Ívek megmunkálása 
 vezetőgyűrűvel 4 mm-es 
lemezvastagságtól

Furatok / Belső kontúrok 
Belső átmérők és furatok 
megmunkálása vezetőgyűrűvel 
4 mm-es lemezvastagságtól

Legkisebb belső átmérő:
13 mm

Lehetséges élek / kontúrokLehetséges marásformák

Maximális költségelőny  
az univerzális marófejnek 
kösznhetően
�� Egy marófej 45°-os letöréhez 
és R2 / R3-es rádiuszokhoz
�� Csak a keményfém 
 váltólapokat kell cserélni

Gyors és egyszerű kezelés a 
szabadalmaztatott One-touch-
Controller-nek köszönhetően
�� Szerszámnélküli marásmély-
ség-állítás 0,1 mm-es lépésekben
�� Beépített reteszelőpontok a 
gyors kezelés és a nem kívánt 
marásmélység-elállítódás 
 elkerülésére  munkavégzés 
közben 

Sarokcsiszolóval

Sugár:  
R2/R3

Letörési 
él: 45°



Az Ön Metabo keres-
kedője:
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Metabo Hungária Kft
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 30.
Telefon +36 (1) 434-22 20
Telefax +49 (0) 7022 72-2595
www.metabo.hu

3 év XXL-garancia
Az extra 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.

KFM 16-15 F
Max. letörési élmagasság 45°: 15 mm

KFM 15-10 F 
Max. letörési élmagasság 45°: 10 mm

KFMPB 15-10 F 
Max. letörési élmagasság 45°: 10 mm

Minden használathoz a megfelelő keményfém váltólap.
Letörési élek és rádiuszok egyszerű és tökéletes megmunkálásához.

10 db keményfém 
 vágólap, 45°-os élletörés
Rendelési szám: 623560000

10 db keményém 
váltólap, rádiusz: R2
Rendelési szám: 623561000

10 db keményfém 
váltólap, rádiusz: R3
Rendelési szám: 623562000

Együttes szállítási terjedelem  
2 db keményfém váltólap, 45°-os letörés, 2 db keményfém 
váltólap, sugár: R2, 2 db keményfém váltólap, sugár:  
R3, vezetőütköző, Torx 15-ös csavrahúzó, Metabo Vibra-
Tech (MVT)kiegészítő markolat, MetaLoc hordtáska

* Különböző felszereltségű változatokat az interneten 
találhat.

Műszaki adatok KFM 9-3 RF KFM 18 LTX 3 RF
Rendelési szám 601751 601754*
Névleges teljesítményfelvétel 900 W -
Akkuegység feszültség - 18 V
Üresjárati fordulatszám 11.500 /min 7.000 /min
Élek formája Letörési él és rádiusz Letörési él és rádiusz
Letörési szög 45° 45°
Max. letörési szélesség 45° 6 mm 6 mm
Max. letörési magasság 45° 4 mm 4 mm
Lehetséges rádiuszok R2 / R3 R2 / R3
Marásmélység-beállítás beosztás 0,1 mm 0,1 mm
Legkisebb belső átmérőjű ívek 13 mm 13 mm
Súly (hálózati kábel nélkül/ akkuegységgel) 2,5 kg 3,1 kg
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Új a választékban: Élmarók a hegesztési varratok előkészítéséhez.

Az Ön Metabo kereskedője:

Regisztrálás: www.metabo.com/xxl

A kompakt élmarók.
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