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SuperCut Accu, Type: 7129276SET

Bestelgegevens

Bestelnummer 077805 7129276SET

GTIN 4014586884301

Artikelklasse 03F

Omschrijving

Uitvoering:
Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut,
MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met Starlock gereedschapsopname (verbeterde
krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).
· Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven,

doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).
· Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.
· Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van

kogel- en naaldlagers.
· Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het

geringe gewicht.
SuperCut − zeer krachtige oscillerende machine met zeer hoge werksnelheid voor professioneel
gebruik.
· Sterke oscillatiebeweging: Amplitude 2 × 2,0 booggraden.
· Antivibratiesysteem met zelfdragende motor (ontkoppelde behuizing).
Oscillerende machine met accu en borstelloze EC-motor.
Accu-apparaat van de nieuwste generatie, met gelijke prestaties als het netstroomapparaat.
Norm:
SuperCut − zeer krachtige oscillerende machine met zeer hoge werksnelheid voor professioneel
gebruik.
· Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven,

doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).
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· Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.
· Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van

kogel- en naaldlagers.
· Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het

geringe gewicht.
Levering:
Lader, transportkoffer.
Opmerking:
Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073835 e.v. en 073845.
Verpakking: Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V
Fabrikantnummer: AFSC 18 QSL
Accucapaciteit: 6 A·h
Accuspanning: 18 V
Gereedschapsopname: StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Omwentelingen: 10000 - 19500 min-1

Amplitude (oscillatiebeweging): 2 × 2,0 graden

Technische beschrijving

Fabrikantnummer AFSC 18 QSL

Gewicht 1,8 kg

Accuspanning 18 V

Omwentelingen 10000 - 19500 min-1

Accucapaciteit 6 A·h

Amplitude (oscillatiebeweging) 2 × 2,0 graden

Gereedschapsopname StarlockMax, StarlockPlus, Starlock

Hoekmaat schuurplaat 80 mm

Accutype Lithium-ion

Aantal inbegrepen accu’s 2

Verpakking Transportkoffer

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 06.03.202021:31 2/2


