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CMT200-20ProSCMT200-20ProS

PRODUKTDATA
Dimension L x B x H 275 x 115 x 110 mm

Oscillationsvinkel 3°

Variabel hastighed 5000 – 15000 omdr. /min.

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 1,1 / 1,3 kg

Dimension emballage 365 x 120 x 120 mm

Artikelnummer 5909224900

EAN 4046664077275

20 container 6996 stk.

40 container 13992 stk.

40 HQ container 16992 stk.

AKKU MULTICUTTER 

Denne akku multicutter giver dig mulighed for udføre masse arbejdsopgaver i og 
omkring dit hus. Takket være de 15000 omdr. /min. kan den let fjerne maling, 
skærer rør og træstykker og endda fl iser. Er også velegnet til slibning af overfl ader. 
Hastigheden kan justeres fra 5000 omdr. /min. til 15000 omdr. /min. 

• Kraftig 20 V Pro-serie maskine

• Variabel hastighed 5000 – 15000 svingninger/min.

• Oscillationsvinkel venstre og højre 3°

• Inkl. klinge, skraber og slibeskive med papir

• Designet til at passe sammen med de fl este tilbehørsdele på markedet

Variabel hastighed

Ouick lock spændeenhed 

Batteri og oplader er 
ikke inkluderet
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LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 2 kg / 2,4 kg

Dimension emballage 435 x 75 x 166 mm

Artikelnummer 5909225900

EAN 4046664077299

20 container 4320 stk.

40 container 8640 stk.

40 HQ container 10492 stk.

CRS450-20ProSCRS450-20ProS

PRODUKTDATA
Dimension L x B x H 425 x 65 x 156 mm

Omdrejningsmoment 0 – 3300 omdr. /min.

Snitdybde i træ 100 mm

Snitdybde i stål 6 mm

Slaglængde 20 mm

AKKU BAJONETSAV

Brug dette all-round værktøj til at udføre arbejde i haven, værkstedet eller på 
arbejdspladsen. Saven har en slaglængde på 20 mm og med et omdrejningsmoment 
på 3000 omdr. /min., kan den levere rene snit og have power til at udføre mange 
forskellige opgaver.

• Kraftig 20 V Pro-serie maskine

• Slaglængde 20 mm

• Omdrejningsmoment 0 – 3300 omdr. /min.

• Hurtigt klingeskift uden brug af værktøj

Hurtigt klingeskift 
uden brug af 
værktøj 

Batteri og oplader er ikke inkluderet

 BATTERI

360° 360°

204 www. .com

CMT200-20PCMT200-20ProSroS BATTERI

20 V Multitool Anfang und Ende


