M18 BBL-0
M18™ SPÅNBLÆSER

Kompakt krop - klare skidt og snavs på svært tilgængelige
steder

Luftmængde (m³_/min)

0 - 2.9

Luftstrøm hastighed (km/t)

0 - 42.8

Ventilatorhastighed (omdr./min.)

0 - 18,700

Effektstyring - 3 indstillinger med variabel hastighed

Længde uden mundstykke (mm)

375

Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)

1.9 (M18 B5)

Tilbehør - mundstykkeforlænger (228,6 mm), universal
adapter til oppustning / tømning

Inkluderet

Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres
uden kuffert eller taske

Varenummer

4933446216
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Aftagelig mundstykke for nem og bekvem opbevaring
Låsbar strømafbryder
Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE®
M18™ batterier
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