
DUŻA ENERGIA 
UDAROWA 
W KOMPAKTOWYM 
URZĄDZENIU

LEKKI MŁOT 
WYBURZENIOWY
SDS-MAX  5,3KG

759 zł / netto



Energia udaru 10J 

Zapewnia efektywną pracę rozbiórkową, gdzie istotna
jest duża energia udaru, zwłaszcza w twardych materiałach.

Ergonomiczny Uchwyt główny pokryty gumą 

Polepsza pochwyt urządzenia i poprawia komfort pracy.

Wyłącznik z funkcją blokady w trybie „ON”

dzięki możliwości blokady wyłącznika w pozycji ON, 
urządzenie pozostaje cały czas włączone, a użytkownik 
może lepiej skupić się na wykonywanej pracy.Wydajny system chłodzenia 

Gwarantuje optymalną temperaturę pracy i zwiększa 
wytrzymałość silnika podczas dużych obciążeń.

4 Metrowy przewód zasilający 

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

Niska waga 5,5 kg 

Dzięki niskiej wadze, niewielkim rozmiarom i dużej 
energii udarowej urządzenie jest niezwykle wydajnym 
narzędziem pracy.

WYSOKA 
WYDAJNOŚĆ 
I NISKA WAGA

SDS-MAX

230-240V~

50HZ

1050W

2100 ud/ min

10J

5,3kg

4m

 II/

Typ Uchwytu

Napięcie znamionowe        

Częstotliwość znamionowa     

Znamionowa moc wejściowa

Częstotliwość udaru 

Siła energii udarowej

Waga (Bez akcesoriów) 

Długość Przewodu zasilającego 

Klasa Ochronności 

Funkcja zmiany położenia dłuta 

12 stopniowa regulacja położenia dłuta pozwala na precyzyjne 
dobranie pozycji dłuta do wykonywanej pracy nawet w miejscach z 
ograniczonym dostępem.

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.

Duża moc silnika 1050W 

Wydajny silnik zapewnia wysoką energię udaru i pozwala 
na pracę pod dużym obciążeniem przez dłuższy okres 
czasu.

SPECYFIKACJA

Anty-pyłowa osłona silnika 

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

Uchwyt SDS-Max 

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