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Especificações

número de artigo 151.001.500

modelo CCU10

breve descrição Mini tesoura

pressão de trabalho máx. bar/Mpa 720 / 72

bateria incluída sim

máx. corte de abertura mm 59

força de corte teórica kN/t 220 / 22.4

índice de protecção IP54

emissão de som @ 1m dB(A) 74

emissão de som @ 4m dB(A) 65

Mandíbula da tesoura inclinada

peso, pronto para uso kg 4.9

faixa de temperatura °C -20 + 55

peso, excl. bateria kg 4.5

dimensão (AxBxC) mm 554 x 154 x 92

EN 13204 compatível sim

EN 13204 classificação AC59B-4.9

EN 13204 capacidade de corte 1D 2D 3C

NFPA 1936 compatível sim

NFPA 1936 capacidade de corte A4 B3 C2 D4 E4

rodada bar (S235 acc. EN 13204) mm 22

 
Fatores / testes de segurança

fator de segurança hidráulico 2:1

ferramenta de teste de resistência 1000 ciclos de picada em material que 
não pode ser cortado

teste de resistência do botão de homem 
morto 6000 ciclos

 
Fornecida de série com

• Tecnologia i-Bolt
• Iluminação LED integrada
• Duas baterias de 18 V 2 Ah CBPA182

 
Acessórios necessários

Carregador de bateria CBCH1 (AC-EU) 151.002.112

Carregador de bateria CBCH5 (AC-UK) 151.002.113

Carregador de bateria CBCH7 (AC-AU/NZ) 151.002.114

159.000.212
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