MEISELHAMMER 1.500W
H60MEY

KRAFTFULL
OG ROBUST
med børsteløs motor og
antivibrasjonstekologi

Vedlikeholdsfri, lang levetid
Betydelig forlenget livssyklus for produktet.
Ingen slitedeler - ingen børster som må skiftes - lengre levetid!

Kompakt og lett

Børsteløs
Med børster
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Høyeste slagenergi i sin klasse!
Den høyeffektive AC børsteløse motoren gir stabil ytelse, selv under strømfall.
Leverer markedets beste ytelse med bruk av skjøteledning og opp til *1,2 ganger høyere
enn vår tidligere modell.
*3

*Opp til
H60MEY

165 kg / 30 min

Tidligere modell:

135 kg / 30 min

H60MRV
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*Ved bruk av 2,0 mm x 20 m skjøteledning

Industriens laveste
vibrasjonsnivå

Robust utførelse
og lang levetid
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Hitachis originale dynamiske vibrasjonsdempende pendelmekanisme. Reduserer vibrasjoner ved meisling/hamring
ved å flytte vekt og fjæring i motsatt retning av
meiselhammeren/maskinen.

Vibrasjonsretning
i maskinkroppen
Vekt
Fjæring

Dobbelt isolert motorhus i aluminium (AHB-Aluminium Housing Body)
Den dobbelisolerte konstruksjonen med formstøpt maskinkropp
i solid aluminium gir en betydelig forbedring av
holdbarhet og forlenget levetid for motorenheten.

Stort vibrasjonsdempet
D-håndtak

Formstøpt i aluminium

Hitachis originale mekanisme med en kraftoverføringsenhet og støtdemper
(gummi) som gir en vibrasjonsabsorberende effekt. Dette gjør at maskinen
oppleves mer komfortabel å arbeide med og reduserer fare for vibrasjonsskader ved bruk over lengre tid.

Statorholder i kraftig plast

www.hitachi-powertools.no
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1. Display; regulering av slagenergi i 4 nivåer.

1
2

2. Power-lampe.

Display
lampe
Slagenergi
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Enkelt bytte av verktøy

1,500/min

1,700/min

1,900/min

6 Justering av meiselvinkel i 12 posisjoner
Endre posisjon på verkøy (meisel) i forhold
til oppgave (meisling/hamring).
Verktøyposisjon kan justeres i 12 forskjellige
vinkler (30 grader pr posisjon).

Bytt verktøy - rett å slett
ved å sette det inn i
verktøyfestet

■hammering ● neutral

www.hitachi-powertools.no

２,100/min

7 Stor bryter
Stor bryter - mer kontroll

Spesifikasjoner
H60MEY
Varenr 60101411
Nobbnr 51393353
Effekt 1.500W
Verktøyfeste SDS-max
Slagtall ubelastet 1.500 - 2.100 /min
Slagenergi 26,5 Joule
Vibrasjonsnivå m/s² (3D) 11,0
Lydtrykksnivå dB (A) 88,0
Lydeffekt dB (A) 99,0
Dimensjon (L x H) 585 x 263 mm
Vekt 12,2 kg
Leveres med Spissmeisel, sidehåndtak, nøkkel og
maskinkoffert

www.hitachi-powertools.no

Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgtsituasjon.
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Forhandler:

