Akumulátorová okružní pila Sharks SH 18V Li-Ion

Vaše cena s DPH: 1.199,00 CZK

Jistě by se Vám líbilo s jednou jedinou baterií pohánět veškerou dílenskou a zahradní techniku, kterou po celý rok
používáte. SHK494 Akumulátorová okružní pila Sharks SH 18V Li-Ion je součástí sady kvalitního akumulátorového
nářadí, které je možno si zakoupit najednou, nebo si vybrat z celého setu jen nářadí dle individuální potřeby. Systém
ALL IN ONE potěší také vaší peněženku, jelikož bude možné dokoupit výrobky značky Sharks i bez akumulátoru a
nabíječky a ušetřit tak podstatnou část ceny. Díky systému ONE + na veškeré práce stačí pouze jedna baterie a
nabíječka. Jednou baterií totiž můžete pohánět šroubováky, vrtačky, různé pily i úhlovou brusku.
BATERIE ANI NABÍJEČKA NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ!
Technická specifikace:
napětí: 18 V
typ baterie: Li-Ion (není součástí)
otáčky naprázdno: 3800/min
průměr kotouče: 165 mm
ocelová základní deska
úkos: 0-50°
max. hloubka řezu při 90°: 54 mm
max. hloubka řezu při 45°: 40 mm
hmotnost: 2,5 kg
příslušenství:
1x řezný kotouč na dřevo
1x vodicí lišta
bez baterie a nabíječky
Průměr upínacího otvoru: 16 mm
K této okružní pile je možno dokoupit jako součásti setu:
SH4935
SH4934

Sharks bag na nářadí - praktická taška pro snadné přenášení a uschování celého setu nářadí
Nabíječku Li-Ion baterií 21V

Výběr ze tří druhů baterií:
SH4931 Li-Ion baterie 18V 1,5Ah
SH4932 Li-Ion baterie 18V 3,0Ah
SH4933 Li-Ion baterie 18V 4,0Ah
Další nářadí:
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SHK493 Akumulátorová vrtačka Sharks SH 1650 Li-Ion
SHK495 Akumulátorová pila ocaska Sharks SH 3000 Li-Ion
SHK496 Akumulátorová přímočará pila Sharks SH 2500 Li-Ion
SHK497 Akumulátorová úhlová bruska Sharks SH 115 Li-Ion
SHK502 Aku strunová sekačka SH 5501 Li-Ion
SHK503 Aku nůžky na živý plot SH 5502 Li-Ion
SHK522 Akumulátorová vyvětvovací pila Sharks SH 685
SHK523 Akumulátorový kompresor Sharks All in One
SHK524 Akumulátorový USB adaptér All in One
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