Festool Akumulatorowa
wiertarko-wkrętarka CXS 2,6-Set
Kod produktu: 576093

1 340,44 zł brutto

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka CXS 2,6-Set

Lekka, a jednocześnie niezwykle mocna. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka CXS 10,8 V o
ergonomicznej budowie w kształcie litery C dysponuje imponującym momentem obrotowym,
który zapewnia moc nawet przy obróbce trudno dostępnych miejsc. Dzięki wyjątkowo
kompaktowej konstrukcji i dobremu wyważeniu idealnie sprawdza się przy pracach nad głową.
Dzięki wytrzymałym akumulatorom litowo-jonowym ze wskaźnikiem stanu naładowania,
systemem szybkiej wymiany CENTROTEC i 12-stopniowej regulacji momentu obrotowego oraz
możliwości jego wyłączenia, urządzenie to jest w pełni dostosowane do prac w obszarze
profesjonalnym.

Zalety:
Świetna ergonomia i niewielki ciężar (0,9 kg) zapewniają wygodne wiercenie i
wkręcanie.
Zwarty i poręczny kształt litery C ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach.
Złącze FastFix oraz system wymiany narzędzi CENTROTEC.
Praktyczny, zintegrowany wskaźnik naładowania akumulatora.
12-stopniowa regulacja oraz wyłączanie momentu obrotowego zapewniają precyzję
wkręcania.
Wysokiej jakości akumulatory litowo-jonowe zapewniają najwyższą wydajność.
Zintegrowane oświetlenie diodowe i wskaźnik stanu naładowania akumulatora
Dane techniczne:
Rodzaj napędu Akumulator
Napięcie akumulatora 10.8 V
Biegi 2

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 430/0 - 1300 min⁻¹
Średnica wiertła do drewna/stali 12/8 mm
Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 0.3 - 3.4 Nm
Maks. moment obrot. w drewnie/stali 10/16 Nm
Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1 - 10 mm
Pojemność akumulatora Li-Ion 2,6 Ah
Ciężar z Li-Ion 0,9 kg
Zakres dostawy:
2 x akumulator BP-XS,
ładowarka MXC,
uchwyt narzędziowy CENTROTEC,
uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp,
szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 10 mm,
nasadka kątowa XS,
bit PZ 2,
zaczep na pasek

Nie trzeba być wielkim, aby robić wielkie rzeczy.

Zalety i korzyści
Świetna ergonomia i niewielki ciężar (0,9 kg) zapewniają wygodne wiercenie i
wkręcanie
Zwarty i poręczny kształt litery C ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
Złącze FastFix oraz system wymiany narzędzi CENTROTEC
Praktyczny, zintegrowany wskaźnik naładowania akumulatora
12-stopniowa regulacja oraz wyłączanie momentu obrotowego zapewniają precyzję
wkręcania
Wysokiej jakości akumulatory litowo-jonowe zapewniają najwyższą wydajność
Zintegrowane oświetlenie diodowe i wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Zastosowania
Montaż mebli, zabudowa kuchni
Montaż cokołów, gniazdek, lamp, zasłon
Montaż kółek i obić drzwi
Lekkie prace obejmujące wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach
sztucznych
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