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DJV182ZJ
Basismodel accu wipzaag LXT
18V

EAN: 0088381651899

BatterijchemieLi-ion
Nominale accuspanning 18 V
Aantal bijgeleverde accu's 0
Aantal zaagbewegingen max. 800 - 3500 min-1

Slaglengte 26 mm
Maximale zaagcapaciteit hout 135 mm
Maximale zaagcapaciteit staal 10 mm
Pendelbeweging ✔

Triax vibratie zagen hout (ah) 7 m/s²
Triax vibratie zagen staal (ah) 3,5 m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K) 1,5 m/s²
Geluidsdrukniveau (LpA) 77 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K) 3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H) 266x77x208 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003) 2,6 kg

• Compacte maar krachtige snoerloze wipzaag voor alle aanpaswerken in massief hout en plaatmaterialen.

• Dank zij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als

een gesnoerd toestel.

• Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.

• Robuuste constructie met metalen carter zorgt voor een uitstekende warmteafvoer en een hoge rigiditeit.

• Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

• Elektronica controleert de soft start en zorgt ervoor dat je de zaagsnede nauwkeurig kunt inzetten bij verscheidene toepassingen.

• Uitgerust met soft no load: het toerental stijgt van zodra de zaag in aanraking komt met het materiaal.

• Grote, met twee vingers bedienbare vario-schakelaar met veiligheidsvergrendeling en lock on schakelaar die een continu zagen mogelijk maakt.

• Een bewegend tegengewicht staat garant voor een uiterst laag trillingsniveau.

• De vierkante zaagas zorgt voor een betere geleiding in bochten.

• Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.

• Regelbaar toerental voor het doeltreffend zagen van uiteenlopende materialen, of het nu gaat om hout, plastic, staal of non-ferro metalen.

• opbergkoffer MAKPAC type II, adapter voor stofafzuiging, anti splinterplaatje, glijplaat, Wipzaagblad B10, Wipzaagblad B22, Wipzaagblad BR13,
inbussleutel


