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UH4570
Elektrische heggenschaar 550W

EAN: 0088381095709

CB-419

Nom opgen vermogen (P1) 550 Watt
Nom afgeg vermogen (P2) 230 Watt
Max afgegeven vermogen 500 Watt
Aantal snijbewegingen max. 1600 min-1

Mesafstand 28 mm
Maximale takdikte 18 mm
Effectieve snijlengte 45 cm
Snoerlengte 0,3 m
Triaxiale vibratiewaarde (ah) 6,7 m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K) 1,5 m/s²
Gegarandeerd geluidpeil (Ld) 100 dB(A)
Geluidssterkte (LWA) 98 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA) 90 dB(A)
Elektrische beschermingsklasse II
Afmetingen (L x B x H) 862 x 223 x 206 mm
Gewicht zonder kabel 3,6 kg

• Lichte maar krachtige heggenschaar met een snijlengte van 45cm voor alle snoeiwerkzaamheden, ook aan heggen met dikkere en verhoute

takken.

• Zeer duurzame aandrijving door excentermechanisme met solide gehard stalen nokken en tandwielen in een lichte en robuuste magnesium

behuizing.

• Slipkoppeling beschermt de overbrenging in geval van plotse blokkering van de messen.

• Elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de machine met één van beide handen wordt losgelaten.

• Gemakkelijk en ergonomisch, links- of rechtshandig snoeien van zowel bovenkant als zijkant van de haag, dank zij de drievoudige

achterhandgreep.

• Drie veiligheidsschakelaars verdeeld over de beugelgreep en de drievoudige achterhandgreep laten diverse veilige werkhoudingen toe door de

willekeurige combinatie van twee schakelaars.

• Tweehandige bediening via enkel de achterhandgrepen is mogelijk voor een extra grote reikwijdte.

• Dubbelsnijdende mesbalk met tegengesteld bewegende messen en tegenmessen en tweezijdige snijrichting zorgt voor een efficiënte

snijwerking.

• Verbrede aambeelden over de volledige lengte van het mes beschermen de gebruiker tegen snijwonden.

• Vuil- en harsafstotende nikkelcoating houdt de messen langer scherp en proper.

• Neusbeschermstuk voorkomt terugslag en beschermt de messen bij het aanstoten van stenen of andere obstakels.

• Standaard geleverd met verlengsnoerklem en riemclip die ervoor zorgen dat de verlengkabel niet kan worden losgetrokken en buiten het bereik

• klem voor verlengsnoer, snijmessen voor heggenschaar , kabelklem voor broeksriem, transportbescherming


