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 b Νέα γενιά κινητήρων χωρίς ψήκτρες με υψηλή απόδοση και ισχύ
 b Αδιαβάθμητη ρύθμιση της ταχύτητας κοπής μέσω του ποτενσιόμετρου 

με αυτόματη εκκίνηση στη θέση «A»

 b Δυνατότητα χειρισμού του ηλεκτρονικού διακόπτη εκατέρωθεν
 b Αλλαγή σπαθόλαμας χωρίς εργαλεία με σύστημα ταχείας σύσφιξης και 

λειτουργία εξαγωγής

 b Εύρος ταλάντωσης: 4 σκάλες για υψηλή απόδοση κοπής
 b Οδήγηση λάμας με δύο ράουλα για τομές ακριβείας υπό ακριβείς γωνίες
 b Απρόσκοπτη οπτική επαφή με τη χάραξη χάρη στην ενσωματωμένη 

λειτουργία εμφύσησης

 b Άριστη εργονομία χάρη στις ιδανικά τοποθετημένες επιφάνειες softgrip
 b Άνετη κοπή με λίγους κραδασμούς
 b Ρύθμιση βάσης για κοπή υπό γωνία έως 45°, ασφάλιση στο 0. Μπορεί να 

μετακινηθεί προς τα πίσω για κοπή κοντά στις άκρες

 b Σταθερή πλάκα βάσης με αποσπώμενο, πλαστικό συρόμενο πέδιλο για 
την προστασία ευαίσθητων επιφανειών

 b Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρα-
τείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση

 b Με αυτόματη εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης
 b Αντάπτορας αναρρόφησης σκόνης Ø 27 mm, για καθαρό χώρο εργασίας 

και απρόσκοπτη οπτική επαφή με το σημείο κοπής

 b Αποσπώμενο προστατευτικό ακίδων, για τομές χωρίς σχισίματα και για 
οδήγηση της λάμας

 b Ενσωματωμένη λυχνία LED για βέλτιστο φωτισμό του χώρου εργασίας.
 b Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
 b Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18,0 V FLEX

JS 18.0-EC/5.0 Set
Σέγα μπαταρίας 18,0 V
Αριθ. παραγγελίας 489778
GTIN 4030293220713

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση συσσωρευτή 18,0 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς 
φορτίο 0 - 3500 σ.α.λ.

Εύρος παλινδρόμησης 26 mm
Βαθμίδες εύρους ταλάντωσης 4 σκάλες
Σκάλες στροφών 1-5 +A σκάλες
Γωνία κλίσης 0-45°
Μέγ. πάχος υλικού σε ξύλο 120 mm
Μέγ. πάχος υλικού σε μέταλλο 8 mm
Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών 2 τμχ
Με φορτιστή Ναι
Διαστάσεις ΜxΠxΥ 275 x 82 x 197 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή 2,1 kg

 
Βασικός εξοπλισμός
1 Συρόμενο πέδιλο (490237) 
1 Κλειδί Allen (102229) 
1 Προστατευτικό ακίδων (490229) 
1 Αντάπτορας (490245) 
1 Συλλογή λαμών σέγας για ξύλο, μέταλλο, κατεδάφιση (490008) 
2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18,0 V (445894) 
1 Ταχυφορτιστής (417882) 
1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085) 
1 Ένθετο βαλίτσας (490210) 
1 Προστατευτικό εκτόξευσης ρινισμάτων κλειστό


