
MŁOTOWIERTARKA 
Z FUNKCJĄ PODKUWANIA 

   SDS-PLUS  2,7KG

NIEODŁĄCZNY 
ELEMENT 
PRAC 
BUDOWLANYCH

497 zł / netto



Uchwyt sds-plus

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

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. 

NIEZRÓWNANE 
OSIĄGI 
W WIERCENIU 
I NISKA 
WAGA

SDS-Plus

230-240V~

50HZ

720W

0-1300 r/min

0-4500 ud/ min

3J

Beton 26mm

Stal   13mm

drewno 30mm

2,7kg

4m

 II/

Typ Uchwytu

Napięcie znamionowe        

Częstotliwość znamionowa  

Znamionowa moc wejściowa 

Znamionowa prędkość bez obciążenia   

Częstotliwość udaru 

Siła energii udarowej

Max. Średnica wiercenia:

  

Waga (Bez akcesoriów) 

Długość Przewodu zasilającego 

Klasa Ochronności 

Wygodny gumowany uchwyt dodatkowy z możliwością obrotu dla osób LEWORĘCZNYCH 

Ułatwia wygodę użytkowania oraz podwyższa funkcjonalność urządzenia i komfort pracy.

SPECYFIKACJA

4 Metrowy przewód zasilający 

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

Anty-pyłowa osłona silnika

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

Obrotowa osłona przewodu zasilającego 

Chroni przewód zasilający przed załamywaniem się i zmniejsza 
ryzyko uszkodzenia.Wydajny silnik o mocy 720W 

Nowoczesny Silnik o dużej sprawności elektrycznej zapewnia 
wyjątkowo wysokie parametry urządzenia przy obniżonym zużyciu 
energii elektrycznej.

3 tryby pracy plus funkcja zmiany położenia 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.

Sprzęgło Bezpieczeństwa

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

Płynna regulacja prędkości 

Pozwala precyzyjnie dostosować prędkość obrotową urządzenia do wykonywanej pracy.

Korpus przekładni wykonany z aluminium 

Umożliwił obniżenie wagi, zapewnia dobre odprowadzenie ciepła z wnętrza przekładni oraz 
usztywnia konstrukcję urządzenia.

Wydajny system chłodzenia

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

Duża energia Udaru 3J

Pozwala na wydajną i efektywną pracę w twardych 
materiałach.

Wysokiej jakości KOMPONENTY

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów od światowych producentów oraz zaawansowanym procesie 
hartowania elementów przekładni i mechanizmu udaru pneumatycznego, urządzenie cechuje się długą żywotnością, 
co potwierdza wydłużony okres gwarancji nawet do 3 Lat.



EKIPA DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH

stalco.pl

MŁOT UDAROWO 
- OBROTOWY 
SDS-MAX  

MŁOTOWIERTARKA 
Z FUNKCJĄ PODKUWANIA 
SDS-PLUS  

MŁOT WYBURZENIOWY 
HEX 30MM
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