
Li HD
T E C H N O L O GY

R

230 MM,
2.400 WATT,
GEEN SNOER.



Li HD
T E C H N O L O GY

R

230 mm

Dat lukt allemaal met één acculading:
Doorstaat iedere test op de professionele werkdag!

GROTE SCHIJF,
MEGA POWER,
MAXIMALE VRIJHEID.

230 mm
De eerste grote haakse  
accu-slijper met  
230 mm-schijf – met  
een doorslijpdiepte  
tot 77 mm.

Gebruikersbescherming zonder  
compromissen
De meeste ongevallen met haakse slijpers gebeuren door 
controleverlies. Metabo kiest met tal van veiligheidsfuncties 
voor preventie.
�� Gereduceerde kickback bij het blokkeren van de 
schijf door elektronische veiligheidsuitschakeling
�� Veilige schijfstop binnen enkele seconden door 
 dodemansschakelaar en remsysteem
�� Stevig houvast bij het doorslijpen en afbramen  
door perfect evenwicht, draaibare hoofdhandgreep,  
ergonomische greepvlakken en grote bedienings elementen

Extreem lange levensduur 
ook in stoffige omgeving
�� Unieke ingekapselde Metabo 
 brushless-motor met optimale 
 stofbescherming

Geen snoer
Ultieme vrijheid dankzij revolutionaire 
LiHD accu-technologie.

Net zo krachtig als een  
2.400 Watt-machine  
op netvoeding.

2.400 Watt

11 sneden door vangrails
Materiaal: plaatstaal

Meer dan 75 dakpannen
Materiaal: Dakpan "Frankfurter"

Meer dan 5 m sneden in betonplaten
Materiaal: beton

Meer informatie vindt u op 
www.metabo.com



Registreren op www.metabo-service.com

3 jaar XXL-garantie van Metabo
Wij verlenen op alle producten de extra  
lange XXL-garantie. Binnen 4 weken na  
aankoop op onze website registreren en uw  
normale garantie is tot 3 jaar verlengd.
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WPB 36 LTX BL 230

36 Volt haakse accu-slijper

Technische gegevens WPB 36 LTX BL 230
Art. nr. 613101
Spanning 36 V
Slijpschijf-Ø 230 mm
Nullasttoerental 6.600 /min
Afgegeven vermogen 1.600 W
Gewicht (met accu-pack) 6,1 kg

Met:
Extra handgreep Metabo  
VibraTech (MVT), 2 LiHD  
accu-packs (36 V/6,2 Ah),  
lader ASC Ultra en koffer

Uw Metabo-dealer:

Het uitgebreide Metabo 18 Volt assortiment

100% uitwisselbaar
Voor alle huidige en  
toekomstige Metabo  
accu-machines.

Ultra-M-technologie
Perfect samenspel van  
machine, accu-pack en lader.

Grenzeloze flexibiliteit
Kies alleen uit wat u nodig 
heeft en bespaar geld!

3 jaar accu-pack garantie
3 jaar garantie op alle  
Li-Ion en LiHD accu-packs.

Maximale productiviteit dankzij het juiste toebehoren.

Uw instap in de 18 Volt-assortiment
In 2017 wordt de 36 Volt haakse accu-slijper ook in een 
2x18 Volt-variant geïntroduceerd. Deze 2x18 Volt-variant 
heeft dezelfde prestaties en hetzelfde uithoudings- 
vermogen als de 36 Volt-variant.

Diamant-doorslijpschijf 
"professional" / UP
Art. nr. 628116000

Doorslijpschijf  
"Flexiarapid Super"  
Inox HydroResist
Art. nr. 616228000

Doorslijp-beschermkap  
230 mm, halfgesloten
Art. nr. 630363000

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 • 72622 Nürtingen
www.metabo.com


