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Link do produktu: https://pajm.pl/bs-18g2li-152c-aeg-wiertarko-wkretarka-18-v-bs18g2li-152c-p-6186.html

BS 18G2LI-152C AEG
Wiertarko-Wkrętarka 18 V
BS18G2LI-152C
Cena brutto

639,00 zł

Cena netto

519,51 zł

Cena poprzednia

742,00 zł

Dostępność

W naszym magazynie powyżej 10 jednostek
magazynowych

Czas wysyłki

Od 2h roboczych dla produktów z
dostępnością w naszym magazynie, z
reguły 5-14 dni dla produktów na
zamówienie

Numer katalogowy

4935433950AE

Kod producenta

4935433950

Kod EAN

4002395134441

Producent

AEG

Opis produktu

BS 18G2LI-152C AEG Wiertarko-Wkrętarka
18 V BS18G2LI-152C
Cechy:

Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
Maksymalny moment obrotowy 50 Nm daje kompletną siłę
2 biegi: 0–400 obr./min oraz 0–1500 obr./min
24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi
Metalowy uchwyt jednotulejowy FIXTEC 13 mm
Wskaźnik naładowania baterii
Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej
trwałości narzędzia i akumulatora
Dane techniczne
Numer artykułu
Maks. moment obrotowy
Prędkość bez obciążenia
Maks. średnica wiercenia w drewnie/stali
Napięcie
Waga z akumulatorem
Uchwyt
LED
Wskaźnik poziomu paliwa
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4935433950
50 Nm
0-400/0-1500 obr. /min
34/13 mm
18 V
1.8 kg
1,5-13 mm
Tak
Tak

Wyposażenie standardowe

2 x 1.5 Ah Pro Li-Ion akumulator, ładowarka, walizka

Gwarancja:
12 miesięcy - faktura
24 miesięcy - paragon
Możliwość przedłużenia do Gwarancji do lat 3:

* Kod producenta jest numerem obowiązującym na dzień stworzenia tej oferty, każda zmiana produkcyjna
zmienia ten numer, symbol - model pozostaje bez zmian.
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Jeśli szukasz akcesoriów do Twojego urządzenia, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam
zapytanie na sklep@pajm.pl podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz
numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego urządzenia chcesz to
zastosować.
W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.
Jeśli części której szukasz nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na serwis@pajm.pl podając nam
numer części który poszukujesz, Jeśli nie znasz numeru katalogowego części prześlij nam zapytanie podając opis
części której szukasz, oraz koniecznie model, który znajdziesz na jego obudowie.
Bez podania tych danych, nie będzie możliwości ustalenia numeru katalogowego części, więc takie zapytania
będą ignorowane. Prosimy o wyrozumiałość.
W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu
nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z
nami.
Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

Katalogi, cenniki, ulotki
Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy
do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Cennik AEG 2018
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