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ZYSKAJ CZAS 
DZIĘKI 
DUŻEJ MOCY 

MŁOTOWIERTARKA 
Z FUNKCJĄ KUCIA 
SDS-PLUS  5,4KG  

555 zł / netto



OPTYMALNY 
STOSUNEK 
MOCY DO WAGI 

SDS-Plus

230-240V~

50HZ

1500W

0-920 r/min

0-4100 ud/ min

5,5J

36MM

13MM

40MM

5,4kg

4m

 II/

Typ Uchwytu

Napięcie znamionowe        

Częstotliwość znamionowa     

Znamionowa moc wejściowa

Znamionowa prędkość bez obciążenia   

Częstotliwość udaru 

Siła energii udarowej

Max. Średnica wiercenia:

BETON

STAL

DREWNO

Waga (Bez akcesoriów) 

Długość Przewodu zasilającego 

Klasa Ochronności 

Uchwyt SDS-Plus

Zaletą systemu mocowania SDS-Plus jest szybkość i prostota 
wymiany OSPRZĘTU w wiertarkach, młotowiertarkach i 
młotach udarowych bez używania narzędzi dodatkowych. 

Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu 

30% mniejszy ciężar w stosunku do stopów aluminium oraz duża 
wytrzymałość mechaniczna i wysokie właściwości termiczne 
pozwalają obniżyć ciężar urządzenia, podnieść wytrzymałość 
konstrukcji i zapewnić idealne odprowadzenie ciepła z wnętrza 
mechanizmu udarowego oraz przekładni.SPECYFIKACJA

Sprężyna antywibracyjna 

redukuje wibracje przenoszone na uchwyt, dzięki czemu 
zwiększa się komfort pracy operatora.

Regulacja prędkości obrotów 

Pozwala dostosować prędkość i moc urządzenia do 
wykonywanej pracy. 

Anty-pyłowa osłona silnika 

Specjalnej konstrukcji wloty wentylacyjne chronią 
silnik przed szkodliwym działaniem pyłu i pomagają 
wydłużyć żywotność urządzenia.

Sprzęgło Bezpieczeństwa 

Chroni użytkownika i urządzenie w momencie nagłego 
zablokowania narzędzia i podnosi bezpieczeństwo 
użytkowania.

Ergonomiczny uchwyt główny z wyłącznikiem na dwa palce 

Polepsza pochwyt urządzenia i poprawia komfort pracy.

4 Metrowy przewód zasilający 

Długi 4 metrowy przewód zasilający pozwala na pracę w 
obszarze do 64 m2 bez konieczności zmiany źródła zasilania.

Wydajny system chłodzenia 

Gwarantuje optymalną temperaturę pracy i zwiększa 
wytrzymałość silnika podczas dużych obciążeń.3 tryby pracy plus funkcja zmiany płożenia dłuta 

Wiercenie/Wiercenie z Udarem/Kucie zapewniają najlepsze 
rozwiązanie dla codziennego użytku oraz pozwalają na szeroki 
zakres wykonywanych prac. Funkcja regulacji dłuta w 8 pozycjach 
pozwala na dostosowanie optymalnej pozycji roboczej.

Duża moc silnika 1500W 

Wysokowydajny silnik o dużej mocy pozwala na 
wiercenie wiertłami o średnicy do 36mm, jak również 
otwornicami do betonu bez utraty wydajności pracy. 
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MŁOT 
WYBURZENIOWY
SDS-MAX

MŁOTOWIERTARKA 
Z FUNKCJĄ KUCIA 
SDS-PLUS  

MŁOT UDAROWO
-OBROTOWY 
SDS-MAX

BRYGADA DO ZADAŃ 
WYJĄTKOWYCH
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