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Dodávka

Funkce produktu

AKFH 18-5

Akumulátorová frézka na srážení hran do 5

mm

Výkonná akumulátorová frézka na srážení hran pro
optimální přípravu následných nátěrů a �exibilní práci v
dílně a na stavbě.

25.493,00 CZK bez DPH
( 30.846,53 CZK s DPH )

Objednací císlo: 7 138 01 61 00 0

Podrobnosti

Pro výrobu zkosených hran a oblouků u plochých
materiálů, plechů a nádob, vnitřních a vnějších hran,
průběhů kontur a pro zaoblování vrtaných otvorů.

F

Vysoký úběrový výkon bez velké námahy a plynulé
nastavení otáček pro různé materiály.

F

Ergonomické provedení s nízkou hmotností a
kompaktním designem.

F

Vysoký výkon a dlouhá životnost díky bezkartáčovému
motoru FEIN PowerDrive.

F

Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu,
blokovacímu systému opětovného rozběhu, kontrole
blokování a elektronické ochraně proti přetížení.

F

1 stroj vč. frézovací hlavy 45 (bez
vodicího válečku, bez
vyměnitelných břitových destiček)

L 3 svěrací šroubyL 1 měděná pastaL

1 klíč s vnitřním šestihranem 4
mm

L 1 šroubovák TORX TX 15L 1 umělohmotný kufřík na nářadíL

Pozvolný rozběhL Blokovací systém opětovného
rozběhu

L Kontrola blokováníL

Elektronická ochrana proti
přetížení

L Předvolba otáčekL
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Aplikace

Specifikace

Použití k montáži ss

Délka zkosené hrany do 5 mm při 45° s

Použití v dílně s

s  vhodný
ss  dobře vhodné

OBECNÉ SPECIFIKACE HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Napětí akumulátoru 18 V

Kompatibilita baterie Lithium-iontová /
HighPower lithium-
iontová

Rozhraní baterie 18 V

Otáčky při chodu
naprázdno

2 400 - 7 500 1/min

Délka zkosené hrany
max. při 45°

5 mm

Výška zkosené hrany
max. při 45°

3,5 mm

Úhel zkosené hrany 45°

Oblouk 2,5 mm

Osazení frézovací hlavy 3x SX deska

Opěrný talíř Ø 98 mm

Hmotnost bez baterie 2,40 kg

Hladina akustického
tlaku LpA

85 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

96 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku
LpCpeak

100 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1 αhv
3cestný systém

αh, 4,0 m/s²

Hodnota vibrací 2 αhv 3cestný
systém

αh, 4,6 m/s²

Nejistota měření měřené
hodnoty Kα

1,5 m/s²
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Obrázky aplikací


