
Корпус и щит изработени от 
лека и здрава алуминиева 

сплав 

Подобрена и оптимизирана 
вентилация осигуряваща 

ниски работни температури на 
двигателя увеличващи неговата 

експлотационна надежност

Многофункционален 
прекъсвач, осигуряващ 
блокировка срещу 
непредвидено 
включване и фиксация 
във включено 
положение

LED индикация 
за заряда на 
батерията

Ергономична 
ръкохватката 
с покритие от 
еластолан

Комплект 
сменяеми батерии 

4.0Ah 

Функции на електрониката:
- Стабилизиране на оборотите
- Температурна защита от претоварване
- Защита от самопускане. Плавен пуск.
- Защита от кратковременни 

претоварвания (заклинване на 
инструмента)

- Функция за бързо спиране

LED индикация за 
претоварване

Доставя се с:
Цанги Ø 6 и Ø 8 mm, гайка, гаечни ключове – 2 бр., куфар, 2 акумулаторни батерии и зарядно устройство

Акумулаторна права шлифовъчна машина

MKL 18Li HD

Технически данни
Модел: MKL 18Li HD
Напрежение: V 18

Акумулатор: Li-ion

Капацитет на батерията: Ah 4.0

Брой обороти на празен ход: min–1 26000

Цанги: mm Ø6, Ø8
Максимален размер на работния инструмент 
при 45 m/s: mm < 25

Тегло (с / без батерия): kg 2.0 / 1.4
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Корпус и щит изработени от 
лека и здрава алуминиева 

сплав 

Подобрена и оптимизирана 
вентилация осигуряваща 

ниски работни температури на 
двигателя увеличващи неговата 

експлотационна надежност

Многофункционален 
прекъсвач, осигуряващ 
блокировка срещу 
непредвидено 
включване и фиксация 
във включено 
положение

Ергономична 
ръкохватката 
с покритие от 
еластолан

Функции на електрониката:
- Стабилизиране на оборотите
- Температурна защита от претоварване
- Защита от самопускане. Плавен пуск.
- Защита от кратковременни 

претоварвания (заклинване на 
инструмента)

- Функция за бързо спиране

LED индикация 
за заряда на 
батерията

LED индикация за 
претоварване

Опция: 
Куфар, зарядно устройство, 
2 акумулаторни батерии 4Ah

Доставя се с:
Цанги Ø 6 и Ø 8 mm, гайка, гаечни ключове – 2 бр., (без акумулаторни батерии и зарядно устройство).

Акумулаторна права шлифовъчна машина

MKL 18Li HD

Технически данни

Модел: MKL 18Li HD
Напрежение: V 18

Акумулатор (опция): Li-ion

Брой обороти на празен ход: min–1 26000

Цанги: mm Ø6, Ø8
Максимален размер на работния инструмент 
при 45 m/s: mm < 25

Тегло (с / без батерия): kg 2.0 / 1.4
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