
STANDAARD ACCESSOIRES

GEBRUIKERSVOORDELEN  

TECHNISCHE GEGEVENS

 

 

DGA508RTJ
Haakse slijper 125mm 18V

EAN: 0088381814799

Accutype Li-ion
Nominale accuspanning 18 V
Bijgeleverde accu's 2 x 5,0Ah
Toerental onbelast 8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel M 14
Diameter slijpschijf 125 mm
Diameter asgat 22,23 mm
Motorrem ✔

Heropstartbeveiliging ✔

Dodemansschakelaar ✔

Triax vibratie schuren (ah) 2,5 m/s²
Triax vibratie gewone zijgreep (ah) 6,5 m/s²
Triax vibratie AVT-zijgreep (ah) 6,0 m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K) 1,5 m/s²
Geluidsvermogenniveau (LWA) 91 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA) 79 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K) 3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H) 362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht 2,4 kg

• Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125 mm schijven.

• Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als

een gesnoerd toestel.

• ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.

• Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

• Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

• Slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één hand.

• Uitgerust met gemakkelijk te bedienen lepelschakelaar van het dodemanstype (niet blokkeerbaar in de aan-stand).

• XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

• Door de achteraan geplaatste koelluchtinlaten, wordt de machine steeds optimaal gekoeld, zelfs bij het zwaarste werk.

• Elektronische overbelastingsbescherming en diepontlaadbeveiliging ingebouwd in de machine, met visueel waarschuwingssignaal; ook

onverhoeds opstarten bij het wisselen van accu wordt voorkomen.

• ledwaarschuwingslampjes geven een indicatie van de batterijcapaciteit, maar verwittigen ook als de de stroombegrenzer geactiveerd is.

• Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

• MAKPAC III opbergkoffer, snellader DC18RC, afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm, snelspan beschermkap, sluitmoer, nokkensleutel,
accubeschermkap, anti-vibratie handgreep M8, binnenflens


