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Akumulátorový MULTIMASTER

AMM 500 Plus Top

Oscilační akumulátorové nářadí

Výkonný akumulátorový MultiTool pro rychlý postup
práce (při stavbě a renovaci) s více než 30 díly
příslušenství – k řezání do dřeva a kovu, broušení,
oddělování dlaždic a dalším činnostem.

10.309,00 CZK bez DPH
( 12.473,89 CZK s DPH )

Objednací císlo: 7 129 33 61 00 0

Podrobnosti

Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce
díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.

F

Upnutí nástroje StarlockPlus: rychlejší postup práce a
vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.

F

QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy
díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN
bez použití nářadí.

F

Díky upnutí nástroje StarlockPlus máte přístup k cca
100 dílům příslušenství FEIN výkonnostních tříd
Starlock a StarlockPlus.

F

DC motor: efektivní technologie pro motory s vysokým
točivým momentem pro téměř totožný výkon jako u
provedení s napájením ze sítě.

F

Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a
plynulá elektronická regulace otáček.

F

Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a
maximální životnost, jelikož části převodovky jsou
vyrobeny z kovu.

F

Mechanické rozhraní: pro stacionární provoz v držáku
stolního nebo vrtacího stojanu nebo k připevnění
hloubkového dorazu.

F

SafetyCell Technology: dokonalá ochrana proti
přetížení, přehřátí a hlubokému vybití díky lithium-
iontovým bateriím s kontrolou jednotlivých článků.

F

Stav nabití baterie můžete odečítat přímo na baterii.F
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Dodávka

Funkce produktu

Specifikace

1 pilový list E-Cut Long-Life (10
mm)

L 2 pilové listy E-Cut Long-Life s
dlouhou životností (35 mm)

L 2 pilové listy E-Cut Long-Life s
dlouhou životností (65 mm)

L

1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32
mm)

L 1 pilový list HM (Ø 75 mm)L 1 rašple ze slinutého karbidu
(trojúhelníková)

L

1 stěrkaL 1 brusná deska děrovanáL po 5 brusných listech, děrovaná
(zrno 60, 80, 120, 180)

L

1 odsávací zařízeníL 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 80L 2 lithium-iontové akumulátory (18
V / 3 Ah)

L

1 umělohmotný kufřík na nářadíL

Mechanické rozhraníL

OBECNÉ SPECIFIKACE HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Napětí akumulátoru 18 V

Kapacita akumulátoru 3 Ah

Kompatibilita baterie Lithium-iontová /
HighPower lithium-
iontová

Rozhraní baterie 18 V

Kmitání 11 000 - 18 500 1/min

Upnutí nástroje StarlockPlus

Výměna nástroje QuickIN

Amplituda 2 x 1,7°

Hmotnost s
akumulátorem:

1,80 kg

Hmotnost bez baterie 1,30 kg

Hladina akustického tlaku
LpA

74 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

85 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku
LpCpeak

87 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

3 dB
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Obrázky aplikací


