Rápida e compacta: a Metabo apresenta a nova chave de impacto sem fio


Velocidade de trabalho ajustável em 12 níveis



Alto rendimento com motor sem escovas



Design compacto facilita a utilização

Não existe concorrência em termos de eficiência para a nova chave de impacto sem fio SSD 18 LTX 200 BL da Metabo:
comparada com a antecessora, a pequena bateria permite 34% mais impactos por carga de bateria. Com uma bateria de
18V LiHD 4.0 Ah, o que se traduz em cerca de 525 impactos (5x60) num painel de fibra de madeira de densidade média
– com um comprimento total de cerca de 129 milímetros. Isto é possível graças ao motor, particularmente potente, sem
escovas, o que torna a SSD 18 LTX 200 BL uma das mais compactas e mais rápidas chaves de impacto da sua categoria.

Rápida o suficiente para qualquer aplicação
Utilizando o botão giratório, pode escolher entre doze níveis de velocidade e binário até um máximo de 200 Nm para
qualquer aplicação. Com o motor sem escovas, a SSD 18 LTX 200 BL tem bastante potência apesar do tamanho
compacto. Permite apertar parafusos em madeira macia com um diâmetro de 8mm e comprimento de 300 milímetros.
Apertar e alargar parafusos de rosca métrica ou inserir parafusos de betão não é um problema. Comparada com uma
aparafusadora, a chave de impacto com encabadouro sextavado não tem praticamente contragolpes. Portanto, pode
trabalhar sozinho, por longos períodos de tempo, em aplicações repetitivas e com o mínimo e fadiga.

Rodar sem apertar demais
A função Automatic Power Shift (APS) para facilidade de trabalho com parafusos auto perfurantes, pode ser ativada
utilizando o botão giratório. Com o APS, a ponta dos parafusos auto perfurantes é inserida muito rapidamente no material
e com maior velocidade no início da operação. Após a furação, a máquina reduz automaticamente o binário e a velocidade,
evitando assim, uma rotação excessiva.

Pode ser combinada de várias maneiras
A SSD 18 LTX 200 BL pode ser utilizada com todas as baterias de 18 Volts do tipo slide-on. A nova chave de impacto faz
parte do Sistema Pick+Mix da Metabo e pode ser combinada com mais de 85 máquinas Metabo, carregadores, e acessórios
da classe de 18 Volts.

Dados técnicos
Encabadouro
Voltagem da bateria
Capacidade
Níveis de rotação/binário
Rotações máx. em vazio
Binário máx.
Número
máx.
de
impactos
Peso
2.0 Ah Li-ion
4.0 Ah LiHD
5.5 Ah
Comprimento total

¼“ Encabadouro sextavado (6.35 mm)
18 V
4.0 Ah / 5.5 Ah
12
0 - 2,900
200 Nm
4,000

1.3 kg
1.4 kg
1.6 kg
129 mm
***
As fotografias estão disponíveis em:

www.metabo.com/de/de/info/aktuell/presse e www.cc-stuttgart.de/presseportal

Nova chave de impacto SSD 18 LTX 200 BL da Metabo com 12
níveis de binário até 200 Nm e apenas 1.4 kg de peso com bateria
LiHD de a 4.0 Ah.
Fotografia: Metabo

Com o seu potente motor sem escovas, a chave de impacto aperta
parafusos em madeira macia com um diâmetro de 8mm e
comprimento de 300 milímetros de comprimento. Fotografia:
Metabo

Todas as fotos estão disponíveis gratuitamente para impressão desde que a fonte seja identificada.

