Skruvning och borrning
Borrhammare

CHE 2-26 SDS-plus

Den kompakta multitalangen.

Den kraftfulla, lätta (2,5 kg) och kompakta borr- och mejselhammaren CHE 2-26 SDS-plus är idealisk för borrning, hammarborrning i murverk och betong för ankare, fästelement och genomgående hål. Den klarar med lätthet även mejsling för borttagande
av gips och kakel.

Kraftfull 800 W/2,3 J

Enkelt verktygsbyte med SDS plus

Liten och kompakt och stark

CHE 2-26 SDS Plus har inga problem att
borra blinda- och/eller genomgående hål
upp till Ø 26 mm för t ex elledningar och
slangar.

Nyckellöst och snabbt verktygsbyte!
CHE 2-26 SDS+ anpassar sig snabbt till nya
arbetsuppgifter. Du behöver inga verktyg för
att byta borr- och skärverktyg vilket innebär
att du spar både tid och pengar.

Borttagning av kakelplattor är inget problem för CHE 2-26 SDS-plus tack vare mejslingsfunktionen. Rotationsstopp och många
inställbara mejselpositioner.
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Skruvning och borrning
Översikt av elhandverktyg

Mångsidigt kraftpaket
Val av följande funktioner:
1 Borrning utan hammare
2 Borrning med hammare
3 Kontinuerlig mejselpositionering
4 Hammarfunktion för mejsling

Steglös brytare

CHE 2-26 SDS-plus

Steglös brytare, låsning av
varvtalet och medurs/moturs
spindel funktion.

Lätt och kompakt allround borrhammare, 2,5 kg,
SDS-plus
t Universal borr- och mejselhammare i pistolmodell med höger och
vänsterroterande gång.
t Lätt vikt, endast 2,5 kg.
t Borrdjupanslag för precisionsborrning.
t Rotationsstopp för mejsling.
t Max borrdiameter 26 mm.
t Varvtalsreglering med låsfunktion.
t Idealisk för borrning och hammarborrning.Ø 4-18mm i betong
för borrankare och genomborrning.
t Lämplig för mindre och lättare mejslingsarbeten t ex ta bort puts
och kakel.

Ett fast grepp
SoftGrip-beläggningen ger
både ett skönare och säkrare
grepp.

Den här har ett smart huvud
på sina axlar
Det extra handtaget med integrerat djupanslag kan enkelt
roteras och låsas i önskat
läge. Med SDS-plusfäste kan
du snabbt byta både borrar
och mejslar utan verktyg.

TEKNISKA DATA
Varvtal, tomgång

0-1100 /min

Tomgångsslagtal

0-5200 /min

Max styrka, ett slag
(EPTA)

2,3 J

Max borrdiameter i betong

26 mm

Max borrdiameter i murverk

68 mm

Max borrdiameter i trä

30 mm

Upptagen effekt

800 Watt

Verktygsaxel

SDS-plus

Vikt

Typ
CHE 2-26 SDS-plus

2,5 kg

Art nr
365.904

Standardutrustning:
1 handtag
1 borrdjupanslag
1 transportväska

! Tillbehör från sidan 158
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