Akumulatorowa 18 V
szlifierka kątowa
G18DSL2

NOWOŚĆ

Praktyczna
i wytrzymała.
Zapoznaj się z naszą nową
bezprzewodową szlifierką kątową 18 V.

Zwiększona wytrzymałość na przeciążenie
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
Kompaktowa i lekka konstrukcja

Współpracuje
z akumulatorami

Nasza ulepszona
szlifierka kątowa:
trwała, kompaktowa,
bezpieczna.
Nasza nowa kompaktowa szlifierka kątowa należy do rodziny ponad 100 narzędzi
bezprzewodowych 18 V. Jej zwiększona odporność na przeciążenie gwarantuje długą
i bezpieczną pracę. Kompaktowa i lekka konstrukcja zapewnia mniejsze zmęczenie
użytkownika i elastyczną pracę. Za Twoje bezpieczeństwo odpowiedzialny jest układ
chroniący przed ponownym uruchomieniem.
G18DSL2
Bezprzewodowa szlifierka kątowa 18 V
Wyposażenie standardowe1
2 x akumulator 18V BSL1850C
Ładowarka UC18YFSL
Tarcza ścierna do metalu
Klucz
Uchwyt boczny
Osłona tarczy
Walizka systemowa HSC II

1
3

Specyfikacja
Średnica tarczy1
Prędkość bez obciążenia
Napięcie
Rodzaj włącznika
Gwint wrzeciona
Wymiary (długość)
Waga2
Waga3

115/125 mm
9 300 obr./min.
18 V
Suwakowy
M14
306 mm
1,6 kg
2,1 kg z BSL1850C

Standardowe akcesoria różnią się w zależności od kraju lub obszaru. 2 Waga urządzenia bez akumulatora.
Waga urządzenia wraz z akumulatorem, osłoną tarczy oraz uchwytem bocznym. Zgodnie z procedurą EPTA 01/2014.

Wskaźnik
naładowania
akumulatora.
Dzięki wskaźnikowi stanu
naładowania akumulatora
możesz w każdym momencie
sprawdzić pozostały czas
pracy.

System
zabezpieczający
przed ponownym
uruchomieniem.
Aby zapobiec poważnym wypadkom,
nasz model szlifierki kątowej został
wyposażony w system zapobiegania
ponownemu uruchomieniu. Oznacza
to że silnik nie uruchomi się pomimo
zamontowanego akumulatora
i wciśniętemu włącznikowi.

Duży
komfort
pracy w małej
obudowie.
Kompaktowa i lekka.

Wysoka odporność
na przeciążenie.

G18DSL2 charakteryzuje się kompaktową obudową
i małą średnicą uchwytu . Zapewnia wygodę,
niemęczącą i elastyczną obsługę.

Nowa konstrukcja szlifierki G18DSL2 o zwiększonej odporności na przeciążenia pozwala zachować zwiększoną wytrzymałość oraz odporność na
uszkodzenie.

71 mm

118 mm
71 mm

306 mm

Moment obrotowy przed załączeniem
się układu przeciw przeciążeniowemu.
G18DSL2

0,8 Nm

G18DSL

0,5 Nm

* Ogólna siła nacisku 2-3 kg.

Opcjonalne akcesoria oraz zastosowanie.
Poniżej znajdziesz wysokiej jakości akcesoria, które stanowią doskonałe uzupełnienie Twojej bezprzewodowej szlifierki kątowej.

Uniwersalna tarcza
diamentowa
Ø 115 mm 752801
Ø 125 mm 752802

Tarcza diamentowa
Premium do cięcia
betonu
Ø 115 mm 752851
Ø 125 mm 752852

Tarcza ścierna
diamentowa
Premium
Ø 115 mm 752861
Ø 125 mm 752862

Tarcza diamentowa
Premium do cięcia
płytek
Ø 125 mm 752887

Tarcza listkowa
ścierna Premium
40/60/80/120
Ø 115 mm and
Ø 125 mm

Tarcza ścierna Inox
cienka
Ø 115 mm 782301
Ø 125 mm 782302

Tarcza do cięcia
metalu
Ø 115 mm 4100201
Ø 125 mm 4100202

Tarcza ścierna do
szlifowania metalu
Ø 115 mm 4100231
Ø 125 mm 4100232

Tarcza pomocnicza
do dysku fibrowego
Miękka oraz twarda
Ø 115 i 125 mm

Tarcza fibrowa do
metalu, ziarnistość
24/36/60/80/120
Ø 115 mm i Ø 125 mm

Odkryj więcej akcesoriów do szlifierek tarczowych w naszym katalogu akcesoriów online lub zapytaj lokalnego dealera.
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