
Martelo leve de 24
mm

HR2470
HR2470
robusto e potente / 3 modos.

Código EAN

0088381081658

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Potência 780 W
Rotações por minuto. (r.p.m) 0 - 1.100 Rpm
Golpes por minuto 0 - 4.500 gpm
Capacidade máx em betão. 4 - 24 mm
Capacidade de perfuração ideal (de
betão)

4 - 14 mm

capacidade máx. em madeira 32 mm
capacidade máx. em metal 13 mm
Capacidade máx. broca de coroa 35 - 54 mm
Capacidade máx. de perfuração 32 - 65 mm
Inserção SDS-PLUS ✓
Velocidade variável (interruptor) ✓
Posições pré fixas de cinzelagem 40 posições
Embraiagem de segurança ✓
Joules 2,40 J
Peso 2.6 Kg
Comprimento do cabo 4.0 m
Dimensões (CxLxA) 370 x 84 x 214 mm
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Desenho novo, mais resistente, preparado para
trabalhos mais duros.

• 3 Posições de trabalho, rotação, rotação + percussão
e percussão.

• Sistema de mudança de giro que permite mudar a
posição das escovas relativamente ao
induzido,conseguindo assim mais potência e
alargando a vida útil das mesmas 3 vezes mais do que
o habitual.

• Punho antideslizante com elastómero para um melhor
manuseamento e conforto da máquina.

• Sistema pneumático mais resistente e forte.
• Punho anti-deslizante com elastómero para melhor

manueamento e conforto da máquina.
• Sistema elétrico simplificado, mais fácil de reparar.
• Novo motor S60 maior, induzido mais protegido

contra o pó, por meio de verniz em ziguezague com
alhetas maiores e escovas com maior superfície de
contacto .
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

158057-6
Punho

415486-9
Guia de profundidade

824799-1
Mala pvc

ACESSÓRIOS

193472-7
EXTRACTOR PÓ HR2440

198993-4
Massa lubrificante

P-18150
Conjunto adaptador bucha SDS-

Suporte

Manual do usuário:
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