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viimeistelyyn
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Kumppanisi jokaiseen 
työvaiheeseen.

Purseiden poistaminen leikkuun jälkeen vie tavallisesti aikaa 
ja on tarkkuutta vaativa käsin tehtävä työvaihe. Erityisesti 
suuria rakenneosia käsiteltäessä automaattinen 
purseenpoisto ei usein ole mahdollista. Sen vuoksi tässä 
työvaiheessa kannattaakin parantaa tuottavuutta 
investoimalla aikaa säästäviin ratkaisuihin

Kerromme sinulle, miten se mahdollista, sivulla 4.

Mikäli hitsausviisteitä ei työstetä automaattisesti tai niitä ei 
ole valmisteltu edeltävien toimittajien toimesta, on 
useimmiten tartuttava kulmahiomakoneeseen. Metabon 
kulmahiomakone tarjoaa saumojen valmisteluun monia 
etuja. Tuotteemme tarjoavat ratkaisuja, joilla työn voi tehdä 
entistä nopeammin ja luotettavammin valmiiksi 
automatisoituja järjestelmiä varten.

Katso sivulta 6.

Ennen hitsausta
Purseiden poisto 
ja reunapyöristys

Hitsaussaumojen 
valmistelu

Vahvaa yhteistyötä hitsaajien ja teollisuuden kanssa jo yli 90 vuoden ajan: Metabon 
huipputekniikkaa edustavilla ratkaisuilla ja koneilla voit täyttää kaikki 
metallintyöstön vaatimukset. Tarkasti, luotettavasti ja vaivattomasti.

Tästä esitteestä löydät sähkötyökalut ammattilaisten käyttöön. Niiden avulla 
suoriudut helposti kaikista hitausta edeltävistä ja hitsauksen jälkeisistä töistä,  
joko verkkokäyttöisillä tai akkutoimisilla laitteilla.

Tutustu nykytekniikan mahdollistamiin tuotteisiin ja hyödynnä lähimmän Metabo-
jälleenmyyjän ammattitaito.
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Vaativat työolosuhteet, ahtaat tilat ja herkät pinnat asettavat 
hitsaussaumojen hiomisen haasteet korkealle, niin koneille 
kuin työntekijöillekin. Tämän vuoksi Metabo on kehittänyt 
erikoisratkaisuja, jotka edesauttavat mukavaa ja tarkkaa 
työskentelyä. 

Tutustu sivulla 8.

Vapaudu hankalista johdoista. Loppuasennus on 
mahdollista suorittaa joustavasti tuotantotiloissa tai paikan 
päällä riippumatta siitä, missä pistorasiat sijaitsevat.

LiHD -akkuteknologian tarjoamista mahdollisuuksista, 
löydät lisää tietoja sivulta 14.

Hitsauksen jälkeen
Hionta ja  
katkaisu

Asennus ilman 
johtoja
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Saatavana myös 
akkutoimisena

Purseiden poisto ja reunojen pyöristäminen

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
Käytä aina korkealaatuisia kovametalli jyrsinteriä.
�� Viiste 45° (ISO: DCMT 11 T 304):  
purseiden poistoon ja viistoamiseen 45° kulmaan 
(tilausnro: 623560000)
�� R2: pyöristykseen 2 mm säteillä  
(tilausnro: 623561000)
�� R3: pyöristykseen 3 mm säteillä  
(tilausnro: 623562000)

Nimellinen ottoteho 900 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 4 500 - 11 500 /min
Jyrsintäsyvyyden säätöasteikko 0,1 mm
Paino (ilman verkkojohtoa) 2,5 kg

MAHDOLLISET KÄYTTÖKOHTEET:
�� Ääriviivat: suorat reunat, pyöristykset ja ulkoääriviivat, reiät ja 
sisä-ääriviivat 13 mm halkaisijasta alkaen
�� Reunajyrsintä: viisteet ja säteet
�� Viistekulma: 45°
�� Viisteen maks.leveys 45°: 6 mm, viisteen maks.korkeus 45°: 4 mm
�� Säteet: 2 mm / 3 mm

Oikea valinta, kun tarkkuus on tärkeää.
Nopea työstö ei saa koskaan vähentää tarkkuutta.  
Ei levyjen purseiden poistossa laserleikkuun jälkeen, eikä 
näkyvien reunojen pyöristämisessä pinnoitusta varten.

Kapeamuotoinen reunajyrsin KFM 9-3 RF on tarkkuudessa 
tinkimätön ja silti hämmästyttävän nopea. Näin saavutat 
aina tasaisen työtuloksen purseita levyistä poistaessasi, 
putkia viistettäessä sekä pora- ja lävistysreikiä 
pyöristäessäsi. Voit säätää jyrsintäsyvyyden 
lukituspisteiden avulla ilman työkaluja.

Täydelliset pyöristykset 
optimaaliseen viimeistelyyn 
ennen reunojen jauhe- tai 
lakkapinnoitusta.

Tarkka viistäminen ja purseiden 
poisto suorista tai kaarevista 
levyistä tai porarei'istä 13 mm 
läpimitasta alkaen.

säädettävällä 
kierrosnopeudella

900 W Reunajyrsin
KFM 9-3 RF (tilausnro 601751700)

Tinkimättömällä 
tarkkuudella.
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WEV 10-125 Quick (tilausnro 600388000)

GE 710 Plus (tilausnro 600616000)

Mahtuu kaikkialle:  
710 W Suorahiomakone

Helppo käsiteltävyys:  
1000 W Kulmahiomakone

Kompaktilla mutta kevyellä koneella voit poistaa putkista purseet 
helposti. Pitkän karakotelon ansiosta voit työstää myös paikkoja, 
joihin tähän asti et ole yltänyt. Karan lukituksen avulla voit vaihtaa 
terät helposti ja nopeasti.

Poista purseet nopeasti ja joustavasti. Loistava käsiteltävyys kun 
työasentoa vaihdetaan jatkuvasti - ennen kaikkea pieniä 
työkappaleita työstettäessä. M-Quck-järjestelmän ansiosta laikan 
voi vaihtaa nappia painamalla.
Lisäksi nopeasti ja ilman työkaluja säädettävä laikansuojus ja 
säädettävä kierrosnopeus soveltuvat ihanteellisesti ohuiden 
työkappaleiden tarkkaan purseiden poistoon.

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Purseiden poisto lamellihiomalaikalla 
zirkonikorundista »Flexiamant« P 60  
(tilausnro: 624277000)

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Valitse karahiomakivet ohuiden purseiden poistoon 
(tilausnro: 628335000).
�� Käytä voimakkaiden purseiden poistossa ja vaikeasti 
työstettävien materiaalien (esim. ruostumaton 
erikoisteräs) käsittelyssä kovametalliviiloja  
(tilausnro 628403000).

Hiomalaikat 125 mm
Nimellinen ottoteho 1 000 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 2 800 – 10 500 /min
Vääntömomentti 2,7 Nm
Paino (ilman verkkojohtoa) 2,1 kg
Tärinä pintaa hiottaessa* 6 m/s²

*Mittausepävarmuus K: 1,5 m/s²

säädettävällä 
kierrosnopeudella

säädettävällä 
kierrosnopeudella

Nimellinen ottoteho 710 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 10 000 – 30 500 /min
Istukan kiinnitysreikä 6 mm
Paino ilman verkkojohtoa 1,6 kg
Tärinä pintaa hiottaessa (25 mm)* 5,6 m/s²
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Hitsaussaumojen valmistelu

KFM 15-10 F (tilausnro: 601752500)

WEA 24-180 MVT Quick (tilausnro: 606471260)

Taloudellinen ja tarkka:  
1550 W Viistekone

Vähentää kustannuksia ja vaivaa:  
2400 W Kulmahiomakone

Pitkäkestoisista hiontarupeamasta huolimatta kyynärvarret eivät 
väsy, etkä tarvitse jatkuvasti taukoja. Metabo VibraTechin ja 
Autobalancerin ansiosta tärinäaltistuminen on erittäin alhaista. 
Metabo Autobalancer vähentää myös kustannuksia, koska 
hiomalaikan kuluminen puolittuu.

Taloudellinen: käytät vain yhtä jyrsinpakkaa kaikille 
viistekulmille 0-90°.
Tarkka: One-Touch-säädin 0,1 mm lukituspisteillä huolehtii 
varmasta jyrsintäsyvyyden säädöstä ilman työkaluja.
Käytännöllinen: tasalaatuisella viistepinnalla luot parhaat 
edellytykset automaattisille hitsausprosesseille.
Monipuolinen: ruostumattomalle erikoisteräkselle, 
levymateriaalien ja putkien rakennus- ja hienorakeiselle 
teräkselle ulkohalkaisijasta 75 mm alkaen.

MAHDOLLISET KÄYTTÖKOHTEET:
�� Ääriviivat: suorat levyreunat, muotoillut ulkoääriviivat ja 
putket ulkohalkaisijasta 75 mm alkaen
�� Jyrsintämuodot: viiste
�� Viistekulmat: 0 - 90° portaaton
�� Viisteen maks.leveys 45°: 14 mm
�� Viisteen maks.korkeus 45°: 10 mm

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Hitaussaumojen valmistelu erittäin 
tehokkaalla hionnalla ja pitkällä käyttöajalla: 
Rouhintalaikka »Flexiamant Super« teräs 
(tilausnro: 616279000).

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� korkealaatuisilla, käännettävillä kovametalli 
jyrsinterillä hienorakeisen teräksen 
viistoamiseen kierrosnopeudella 12 200 /min  
(tilausnro: 623564000).
�� ruostumattoman erikoisteräksen 
viistoamiseen käännettävillä kovametalli 
jyrsinterillä kierrosnopeudella 7800 /min  
(tilausnro: 623565000).

Nimellinen ottoteho 1 550 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 7 800 - 12 200 /min
Jyrsintäsyvyyden säätöasteikko 0,1 mm
Paino (ilman verkkojohtoa) 4,9 kg

Hiomalaikan Ø 180 mm
Nimellinen ottoteho 2 400 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 8 500 /min
Vääntömomentti 14 Nm
Paino (ilman verkkojohtoa) 5,8 kg
Tärinä pintaa hiottaessa* 3,8 m/s²

*Mittausepävarmuus K: 1,5 m/s²

erittäin alhainen tärinä

Metabo Safety
Varustettu 

turvakytkimellä!

Metabo Safety
Saatavana myös 
turvakytkimellä
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Oikea valinta, kun tuottavuus on tärkeää.
Erityisesti suuria rakenneosia työstettäessä on nopea ja 
puhdas hitsaussaumojen valmistelu tärkeä työvaihe.  
Sillä hyvin valmistellut viisteet tekevät hitsaussaumoista 
vakaita ja vähentävät jälkityöstön tarvetta.

Reunajyrsimellä KFM 16-15 F voit jyrsiä viisi kertaa 
enemmän reunoja samassa ajassa kuin 2600 W 
kulmahiomakoneella. Jyrsintä ei myöskään kehitä lämpöä 
eikä muuta materiaalin rakennetta. Sen sijaan kulut 
vähenevät, koska voit käyttää yhtä ja samaa jyrsinpakkaa 
kaikille viistekulmille.

Nimellinen ottoteho 1 600 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 12 000 /min
Jyrsintäsyvyyden säätöasteikko 0,1 mm
Paino (ilman verkkojohtoa) 6,9 kg

MAHDOLLISET KÄYTTÖKOHTEET:
�� Ääriviivat: suorat levyreunat, ulkoääriviivat ja 
putket 100 mm ulkohalkaisijasta alkaen
�� Jyrsintämuodot: viiste
�� Viistekulmat: 0 - 90° portaaton
�� Viisteen maks.leveys 45°: 21 mm
�� Viisteen maks.korkeus 45°: 15 mm

Nopea, tarkka ja lukittuva 
jyrsintäsyvyyden säätö 0,1 mm 
lukituspisteillä patentoidussa 
One-touch-säätimessä

5x nopeammin 
valmista.
1600 W Reunajyrsin
KFM 16-15 F (tilausnro 601753500)

Yhtenäisen viistepinnan ansiosta 
optimaalinen valmistelu 
automaattisille hitsausprosesseille

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Valitse hienorakeisen teräksen viistoamiseen 
korkealaatuiset kullanväriset kovametalli 
jyrsinterät 
(tilausnro: 623564000).

Käyttökustannukset vähenevät, 
koska yhtä jyrsinpakkaa voidaan 
käyttää kaikille viistekulmille 
portaattomasti 0 - 90°.
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Saatavana myös 
akkutoimisena
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Hionta ja katkaisu

Ahtaiden kulmien 
ongelma ratkaistu.

Erittäin hyvä pääsy pienahitseihin 39° 
kulmiin asti ja ahtaisiin paikkoihin litteän 
vaihteistokotelon sekä suuren laikan 
ansiosta

Pienin työstettävä kulma 39°
Hiomalaikan Ø 150 mm
Nimellinen ottoteho 1 550 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 9 600 /min
Vääntömomentti 3,9 Nm
Paino (ilman verkkojohtoa) 2,7 kg
Tärinä pintaa hiottaessa* 6,8 m/s²

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Pienahitsien hiomiseen jyrkissä kulmissa 39° soveltuu 
parhaiten hiomalaikka »Flexiamant Super« FKS 60 
Inox. (tilausnro: 616200000).
�� Lamellihiomalaikka »Flexiamant Super Convex« CER 
etusivulta korotetuilla lamelleilla soveltuu 
erinomaisesti 90° pienahitsien hiontaan. Voit hioa 
mukavasti ilman tärinää ja saavutat tasaisen 
hiontatuloksen (tilausnro: 626488000).
�� Syvät juurisaumat voit puhdistaa teräslankaharjalla, 
jossa punoksen paksuus on vain 6 mm  
(tilausnro: 626816000).

Oikea valinta ahtaissa paikoissa.
Kun sinun on hiottava pienahitsejä ahtaissa kulmissa tai 
puhdistettava syviä juurisaumoja, unohda aikaa vievä 
teräslankaharjaus, kovametalliviilat sekä itse tehdyt 
viritykset.

Voit käyttää 1550 W litteää kulmahiomakonetta kaikissa 
ahtaissa paikoissa. Sillä työskentelet nopeasti ja turvallisesti 
ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa ja jopa 39° kulmissa. 
Tämän mahdollistaa poikkeuksellisen litteä vaihteistokotelo.

1550 W ”Flat Head” Kulmahiomakone
WEF 15-150 Quick (tilausnro 613083000)

*Mittausepävarmuus K: 1,5 m/s²

Metabo Safety
Saatavana myös 
turvakytkimellä

**
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Hionta, katkaisu ja puhdistus:  
1700 W Kulmahiomakone

Hionta, katkaisu ja puhdistus - kaikki todella tehokkaasti ja 
voimakkaasti. 1700 W Marathon-moottori suurella 
vääntömomentilla takaa myös parhaan mahdollisen 
tuottavuuden. Patentoidun pölysuojausjärjestelmän ansiosta 
pystyt työskentelemään äärimäisissä olosuhteissa 
kauemmin. Jotta voit työskennellä nopeasti, koneessa on 
M-Quick-järjestelmä työkaluttomaan laikan vaihtoon napin 
painalluksella.

Erittäin suuritehoinen jatkuvaan teollisuuskäyttöön.
1700 W Marathon-moottori on optimaalinen aggressiivisille, 
keraamisille hiomalaikoille. Metabon VibraTechin ja 
Autobalancerin ansiosta voit työskennellä tärinättömästi ja 
säästää siten kyynärvarsiasi. Metabon Autobalancer vähentää 
myös kulujasi, koska se puolittaa hiontalaikkojen kulumisen.

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Erinomainen hiontatulos ja erittäin pitkä käyttöaika 
käytetyn keraamisen erkikoiskorundin ja uudenlaisen 
sidoksen ansiosta, mikä parantaa merkittävästi 
tuottavuutta. Keraamisten hiontalaikkojen uuden 
sukupolven ja huippusuorituskykyisten »M-Calibur» 
laikkojen kanssa (tilausnro: 616291000).
�� Kun haluat pidentää kulmahiomakoneesi käyttöikää 
keraamisten hiomalaikkojen tuottamien karkeiden 
lastujen aiheuttamalta kulumiselta, käytä 
pölysuojasuodatinta (tilausnro: 630709000).

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Erittäin pitkä käyttöaika ja erinomainen hiontatulos 
vähäisellä voimankäytöllä: Keraamisten 
kuitulaikkojen P 36 suorituskyky on nyt 30 % 
parempi (tilausnro: 626155000).
�� Optimaalisesta paineen jakautumisesta ja 
keraamisten rakeiden terottumisesta huolehtii 
jäykkä jäähdytysrivoilla varustettu pohjalautanen, 
joka takaa myös pitkän käyttöajan ja 
lämmönkestävyyden (tilausnro: 623291000).
�� Kun haluat pidentää kulmahiomakoneesi käyttöikää 
keraamisten hiomalaikkojen tuottamien karkeiden 
lastujen aiheuttamalta kulumiselta, käytä 
pölysuojasuodatinta (tilausnro: 630709000).

säädettävällä 
kierrosnopeudella

säädettävällä 
kierrosnopeudella, 
lähes tärinätön

Hiomalaikan Ø 125 mm
Nimellinen ottoteho 1 700 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 2 800 – 11 000 /min
Vääntömomentti 3,7 Nm
Paino (ilman verkkojohtoa) 2,5 kg
Tärinä pintaa hiottaessa* 6,8 m/s²

WEA 17-125 Quick (tilausnro 600534000)

WEV 17-125 Quick (tilausnro 600516000)

Tehokas hionta:  
1700 W Kulmahiomakone

Hiomalaikan Ø 125 mm
Nimellinen ottoteho 1 700 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 11 000 /min
Vääntömomentti 3,7 Nm
Paino (ilman verkkojohtoa) 2,5 kg
Tärinä pintaa hiottaessa* 4 m/s²
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Hionta ja katkaisu

Oikea valinta, kun kevyt paino on 
tärkeintä.
Pään yläpuolella työskentely rasittaa helposti käsiä. Sen 
vuoksi sinun on pidettävä useammin taukoja kuin haluaisit.  
Vain lihasten ollessa rentona pystyt hallitsemaan 
täydellisesti koneesi.

Sen vuoksi oli vain ajan kysymys, että hiomisesta tehtiin 
helpompaa. 2,7 kg painollaan WEA 19-180 Quick RT on 
maailman kevyin 180 mm kulmahiomakone. Siksi se on juuri 
oikea kone suuria teräsrakenteita hiottaessa. Kapea 
vaihteistokotelo saavuttaa saman katkaisusyvyyden kuin 
suuri kulmahiomakone Ø 230 mm.

Säästä voimiasi, mutta myös materiaaleja. Tärinää 
ehkäiseva Autobalancer-järjestelmä ja Metabon VibraTech 
huolehtivat siitä, että jatkuva käyttökin muuttuu 
kevyemmäksi ja laikkojen kuluminen puolittuu.

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Hitsaussaumojen valmistelu erinomaisella 
hiontatuloksella ja pitkällä käyttöajalla: 
Rouhintalaikka »Flexiamant Super«  
(tilausnro: 616279000).

Kaikissa 
työasennoissa.
1900 W Kulmahiomakone
WEPBA 19-180 Quick RT (tilausnro 601099000)

lähes tärinätön

Hiomalaikan Ø 180 mm
Nimellinen ottoteho 1 900 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 8 200 /min
Vääntömomentti 5 Nm
Paino (ilman verkkojohtoa) 2,7 kg
Tärinä pintaa hiottaessa* 4,9 m/s²

**

Metabo Safety
Varustettu 

turvakytkimellä
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Oikea valinta jatkuvaan teolliseen 
käyttöön
Vaikeiden katkaisutehtävien, kuten syvien upotusleikkausten 
hallitsemiseen teollisessa käytössä. Metabon Marathon-
moottori patentoidulla pölysuojalla kestää erinomaisesti 
ylikuormitusta ja on erittäin suuritehoinen jopa 65 mm 
katkaisusyvyyteen.

Käännettävä käsikahva parantaa turvallisuutta ja helpottaa 
koneen käsittelyä eri työtilanteissa.

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Paras mahdollinen leikkuutulos erittäin 
pitkällä käyttöajalla: »Flexiamant Super« 
teräs erikoiskorundeilla  
(tilausnro: 616229000)
�� Kun käytät katkaisutöissä sidosaineisia 
katkaisulaikkoja, käytä aina puolet peittävää 
suojusta Ø 230 mm (tilausnro: 630357000).

Äärimmäisiin 
tilanteisiin.
2600 W Kulmahiomakone
WE 26-230 MVT (tilausnro 606475260)

Hiomalaikan Ø 230 mm
Nimellinen ottoteho 2 600 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 6 600 /min
Vääntömomentti 18 Nm
Paino (ilman verkkojohtoa) 6,3 kg
Tärinä pintaa hiottaessa* 6,4 m/s²

**

*Mittausepävarmuus K: 1,5 m/s²

**

Metabo Safety
Varustettu 

turvakytkimellä
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Hionta ja katkaisu: INOX

Kaksoislahjakkuus.
1000 W ”Flat Head” kulmahiomakone
WEVF 10-125 Quick Inox (tilausnro 613080000)

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Voit hioa ruostumattomien teräskaiteiden 
ulkoääriviivat ja hienot hitsaussaumat yhdistelmä-
lamellihiomalaikalla. Voit suorittaa kaiken, 
materiaalin poistosta aina hienohiontaan, yhdellä 
työvaiheella - ja hiomajälki on tasalaatuinen 
(tilausnro: 626416000).
�� Voit hioa, puhdistaa ja siistiä ruostumattomien 
teräskaiteiden sisäpuoliset saumat tai pystypienat 
kompaktilla kuituhiomalaikalla »Unitized«–ZK 
(tilausnro: 626483000).

Oikea valinta moniin tehtäviin
Täydellinen ruostumattomien teräskaiteiden, pystypienojen 
tai kehysrakenteiden ulko- ja sisäpuolisten hitsaussaumojen 
hionnassa. Litteän vaihteistokotelon ansiosta sinun ei 
tarvitse käyttää pienahitsien erikoishiomakonetta. Et siis 
tarvitse erillistä erikoistyökalua. Käytössä voit havaita myös 
koneen hyvät ergonomiset ominaisuudet. Se helpottaa 
huomattavasti ulkopuolisten, hienojen hitsaussaumojen 
hiontaa suuriin Inox-kulmahiomakoneisiin verrattuna.

Pienin työstettävä kulma 43°
Hiomalaikan Ø 125 mm
Nimellinen ottoteho 1 000 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 2 000 - 7 600 /min
Vääntömomentti 3,5 Nm
Paino (ilman verkkojohtoa) 2,3 kg
Tärinä pintaa hiottaessa* 4,4 m/s²

*Mittausepävarmuus K: 1,5 m/s²

säädettävällä 
kierrosnopeudella
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Pintojen ja neliöputkien hiontaan, satinointiin ja kiillotukseen: 
Tehokas ja vääntömomentiltaan suuri satinointikone, jonka 
kierrosnopeus säilyy kuormituksessa vakiona. Mahdollistaa 
virheettömät ja tasaiset pinnat. Nopea ja vakaa jatkuvassa käytössä. 
Sopii myös kiillotukseen kiillotusvalsseilla maks. Ø 200 mm.

Hitsaussaumojen hionta, naarmujen korjaus putkista maks. 
Ø 60 mm. Suuri kiertokulma takaa tasaiset ja saumattomat pinnat. 
Voit työskennellä lähellä seinää, joten voit käsitellä jo asennettuja 
kaiteita. Vakiona pysyvän suuren nauhanopeuden ansiosta saat 
tehtyä työt nopeammin.

Tarkkuustöihin:  
950 W Nauhaviila

Kiiltävä vaihtoehto:  
1700 W Satinointikone

Parempaan viimeistelyyn:  
900 W Nauhahiomakone putkille

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Hionta hitsauksen jälkeen:  
Keramiikkarakeinen hiomanauha P 120, 13 x 457 mm 
(tilausnro: 626363000)
�� Rakenteen viimeistely tai puhdistus: 
Kuitunauha 13 x 457 mm 
(tilausnro: 626388000)

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Esihiottujen materiaalien hionta hitsauksen jälkeen: 
Hiomaholkki Pyramidin P 120/A160. Hiomaholkin 
kolmiulotteinen rakenne (pyrmidin muoto) vähentää 
huomattavasti työvaiheita (tilausnro: 626405000).
�� Rakenteen viimeistely:  
Kuituhiomaholkki, medium 
(tilausnro: 623495000)

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Hionta hitsauksen jälkeen:  
Hiomanauha Zirkonkorund P 120, 30 x 533 mm  
(tilausnro: 626286000)
�� Rakenteen viimeistely:  
Kuitunauha, medium 30 x 533 mm  
(tilausnro: 626297000)

Nimellinen ottoteho 900 W
Nauhan nopeus tyhjäkäynnillä 8 - 14 m/s
Hiomanauhan mitat 30 x 533 mm
Maks. putken halkaisija 60 mm
Kiertokulma 190 °
Paino (ilman verkkojohtoa) 3,1 kg
Tärinä pintaa hiottaessa* 1,8 m/s²

säädettävällä 
kierrosnopeudella

säädettävällä 
kierrosnopeudella

Tällä koneella voit hioa hienoja hitsaussaumoja tai poistaa 
naarmuja putkista ja kehyksistä. Hyvän ergonomian ja hiomapään 
kulmasäädön ansiosta voit vaihtaa työskentelyasentoa helposti ja 
nopeasti. Nauhan suuri jopa 20 m/s nopeus takaa nopean 
materiaallinpoistokyvyn.

BFE 9-20 (tilausnro 602244500)

SE 17-200 RT (tilausnro 602259000)

RBE 9-60 (tilausnro 602183000)

Nimellinen ottoteho 950 W
Nauhan nopeus tyhjäkäynnillä 10,6 - 20 m/s
Hiomanauhan leveys 6 - 19 mm
Hiomanauhan pituus adapterilla 
(tilausnro. 626378000)

457 mm
520 / 533 mm mahdollinen

Paino (ilman verkkojohtoa) 1,8 kg
Tärinä pintaa hiottaessa* 2,4 m/s²

Nimellinen ottoteho 1 700 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 800 - 3.000 /min
Hiomalaikan halkaisija 100 - 200 mm
Hiomalaikan leveys 100 mm / 50 mm
Vääntömomentti 17 Nm
Paino (ilman verkkojohtoa) 2,9 kg
Tärinä satinoinnissa* 38 m/s²

*Mittausepävarmuus K: 1,5 m/s²

säädettävällä 
kierrosnopeudella

Saatavana myös 
akkutoimisena

Saatavana myös 
akkutoimisena
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Asennus ilman johtoja

Vapaa, vapaampi, akku.

Esteetön käsittely
Haluatko eroon häiritsevistä johdoista, 
johtokelojen perässä vetämisestä ja 
pistorasioiden etsimisestä?

Vapaudu rajoittavista johdoista ja ja nauti eri 
työvaiheissa uudesta riippumattomuudesta 
Metabon akkuteknologian avulla.

Rajaton valinnanvapaus
Haluatko hallita eri työvaiheesi ilman johtoja? 
Metabolla on tarjolla jokaiseen 
käyttötarkoitukseen oikea ratkaisu 
luotettavista peruskoneista aina 
ainutlaatuisiin erikoisratkaisuihin.

Kaikki samalla akulla. Ammattilaisten 
kehittämiä, ammattilaisia varten.

Äärimäistä tehoa
Haluatko käyttöösi maksimitehon 
mahdollisimman pitkäksi ajaksi? 

LiHD-akkujen uusien komponenttien ja uusien 
suuritehoisten kennojen ansiosta se on 
mahdollista.

Voit aloittaa riippumattoman työskentelysi 
kahdella perussetillä (perussetti LiHD 4.0 Ah 
ja perussetti LiHD 8.0 Ah).

Muita akkuja ja perussettejä löydät 
uusimmasta pääluettelosta.

Metabon akkuteknologian avulla vapaudut 
rajoituksista.
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Perussetti 2 x LiHD 8.0 Ah + ASC Ultra + Metaloc 
Tilausnro: 685131000

Vahva ratkaisu:  
Perussetti LiHD 8.0 Ah

Erinomainen mm. kaikissa kulmahiomakoneilla tehtävissä 
katkaisu- ja hiontatöissä, joissa tarvitaan suurta tehoa.

Perussetti 2x LiHD 4.0 Ah + ASC Ultra + MetaLoc  
Tilausnro.: 685130000

Kompakti ratkaisu:  
Perussetti LiHD 4.0 Ah

Ihanteellinen kaikissa poraus ja ruuvaustyöissä,  
joissa pieni koko ja paino ovat tärkeitä.



1616

Asennus ilman johtoja

BS 18 LT BL Q (tilausnro 602325890)

Vaivattomasti teräkseen:  
18 V akkuporakone ja -ruuvinväännin

Vaativiin ruuvaus - ja poraustöihin teräkseen 13 mm halkaisiijaan 
asti. Metabon ainutlaatuisen hiiliharjattoman moottorin avulla työt 
edistyvät nopeasti ja tehokkaasti. Erittäin kompakti ja ergonominen 
kone.

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Teräsmateriaalien erittäin tarkkaan poraamiseen 
pitkällä käyttöajalla ja suurella porausnopeudella: 
HSS-Co poranteräkasetti, 25-osainen, 
koboltiseostettua suuritehoista pikaterästä 
äärimmäiseen kuormitukseen  
(tilausnro: 627122000).
�� LiHD-akku 18 V/4.0 Ah

BS 18 LTX-3 BL Q I (tilausnro 602355890)

Nopea  ja monipuolinen:  
18 V akkuporakone

Ensimmäinen kolmivaihteinen akkuporamme! Tällä koneella poraat 
nopeasti. Kahden perinteisemmän ja tutun porausvaihteen lisäksi 
kolmas HighSpeed vaihde, jolla poraat jopa 3800 /min 
kierrosnopeudella. Laajemmat käyttömahdollisuudet sekä erittäin 
nopea poraus teräkseen.

Koneessa on myös ainutlaatuinen Impuls -toiminto jolla aloitat 
porauksen tarkasti ilman esireikiä myös liukkailla pinnoilla.

Precision Stop -elektroninen momenttirajoitin takaa täydellisen 
ruuvausmomentin hallinnan.

Lisäksi Metabo Quick -järjestelmän avulla irrotat istukan nopeasti 
ja helposti, ja voit kiinnitätä ruuvauskärjen koneeseen ilman 
istukkaa. OPTIMAALINEN TYÖTULOS:

�� Erityisen tarkka teräksen, ruostumattoman 
teräksen ja alumiinin poraus erittäin pitkällä 
käyttöajalla ja suurella porausnopeudella:  
HSS-Co poranteräkasetti 13-osainen, 
kobalttiseostetusta suuri tehoisesta 
pikateräksestä äärimmäiseen kuormitukseen 
(tilausnro: 627120000).
�� LiHD-akku 18 V/4.0 Ah

Maks. vääntömomentti pehmeä/kova 34 Nm / 60 Nm
Säädettävä vääntömomentti 0,7 - 8 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku 0 – 600 / 0 – 2 100 /min
Porareiän Ø teräs 13 mm
Istukan aukeama 1,5 - 13 mm
Paino (akun kanssa) 1,5 kg
Tärinä porattaessa metallia* 3,2 m/s²

Maks. vääntömomentti 60 / 120 Nm

Tyhjäkäyntikierrosluvut

0 - 500 /min

0- 2 050 /min

0- 3 800 /min

Porareiän Ø teräs 6 mm
Istukan aukeama 1 - 13 mm
Paino (akun kanssa) 2,1 kg
Tärinä porattaessa metallia* 3,8 m/s²

*Mittausepävarmuus K: 1,5 m/s²
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GB 18 LTX BL Q I (tilausnro 603828890)

Ratkaisu kierteiden leikkaukseen ja pudistukseen:  
18 V kierteytysakkuporakone

Tällä akkupora- ja ruuviväänninyhdistelmällä voit ruuvata ja porata 
teräkseen rei’än maksimihalkaisijalla 13 mm. Ominaisuutena myös 
ainutlaatuinen ja patentoitu kierteitystoiminto. Voit porata ja 
puhdistaa kierteen nopeasti ilman keskeytyksiä automaattisella 
pyörimissuunnan vaihdolla.
Pikaistukkaan voi kiinnittää pitävästi nelikantaisia kierteytystappeja 
sekä sylinterinmuotoisia perinteisiä poranteriä.

SSW 18 LTX 400 BL (tilausnro 602205890)

Vältä takaiskuja:  
18 V Akkuiskuväännin

Koneella voit työskennellä ergonomisesti ilman takaiskuja todella 
suurella vääntömomentilla. Metabon ainutlaatuisen hiiliharjattoman 
moottorin avulla työt edistyvät nopeasti ja tehokkaasti kaikissa 
käyttökohteissa.

Koneen vääntömomentti on säädettävissä tarkasti 12 -poraisella 
säätöpyörällä. Säätöväli 130-400 Nm.

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
Valmistettu korkealaatuisesti kromi-
molybeeni-teräksestä:
�� Metrinen:  
Hylsyavainsarja ½", 10-osainen  
(tilausnro: 628831000)
�� Syviin ruuvauksiin:  
Jatkovarsi ½" 150 mm  
(tilausnro: 628832000).
�� LiHD-akku 18 V/4.0 Ah

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Erityisen tarkka teräksen, ruostumattoman 
teräksen ja alumiinin poraus erittäin pitkällä 
käyttöajalla ja suurella porausnopeudella:  
HSS-Co poranteräkasetti 25-osainen, 
kobalttiseostetusta suuri tehoisesta 
pikateräksestä äärimmäiseen kuormitukseen  
(tilausnro: 627122000).
�� LiHD-akku 18 V/4.0 Ah

Maks. vääntömomentti pehmeä/kova 60 Nm / 120 Nm
Säädettävä vääntömomentti 1 - 20 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluvut 0 - 600 / 0 – 2.050 /min
Suurin kierteen läpimitta M 12 (1/2" UNC/UNF)
Porareiän Ø teräs 13 mm
Istukan aukeama 13 mm
Paino (akun kanssa) 2,4 kg
Tärinä porattaessa metallia* 3,2 m/s²

Maks. vääntömomentti 400 Nm
Kierrosluku-/
vääntömomenttivaiheet 12

Maks. iskumäärä 4 250 /min
Maks. tyhjäkäynnin kierrosluku 0 - 2 150 /min
Työkalun kiinnitys Ulko-nelikanta 1/2" (12,70 mm)
Paino (akun kanssa) 1,9 kg
Tärinä iskuruuvauksessa* 12 m/s²

*Mittausepävarmuus K: 1,5 m/s²
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KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA (tilausnro 600211900)

Älä levitä pölyä:  
18 V Akkukombivasara

Etsitkö hyvin kevyttä ja kätevää pölynimulla varustettua 
akkuvasaraa? Harjattoman tekniikan ja suuritehoisen 
iskumekanismin ansiosta saat käyttöösi maksimaalisen 
poraustehon, tehokkuuden ja käyttöiän. Lähes pölyttömästä 
porauksesta huolehtii integroitu ja pienikoikonen pölynimulaite  
ISA 18 LTX 24.

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Betonin vasaraporukseen SDS-plus Pro 4 
Premium poranterät, 7-osainen (tilausnro: 
626245000). Täyskovametallipää 4 x90° 
kierteitys symmetrinen erittäin pitkäikäinen  
ja murtumaton myös raudoitusteräksiin 
osuessaan.
�� LiHD-akku 18 V/4.0 Ah

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Siirrettävissä eri asentoihin sopivalla jalustalla 
(tilausnro: 628791000)
�� LiHD-akku 18 V/4.0 Ah tai  
LiHD-akku 18 V/8.0 Ah

BSA 14.4-18 LED (tilausnro 602111850)

Kirkas kuin ajatus:  
Akkutoiminen rakennustyömaavalaisin

Tämän työvalaisimen valo jakautuu laajalle pinnalle tasaisesti. 
Lisäksi sen valo on miellyttävä, koska se on sävyltään 
päivänvalon kaltainen. Valaisuvoimakkuus säädettävissä kahteen 
tasoon. Muihin huippuominaisuuksiin kuuluvat erittäin pitkä 
valaisuaika enimmillään 9 tuntia yhdellä akun latauksella sekä 
minimaalinen lämmön kehittyminen.

Yksittäisiskun suurin energia (EPTA) 2,2 J
Maks. iskumäärä 4 500 /min
Tyhjäkäyntikierrosluku 0 - 1 200 /min
Maks. porareiän Ø betonissa 
vasaraporanterillä 24 mm

Työkalun kiinnitys SDS-plus
Paino (akun kanssa) 4,5 kg
Tärinä vasarporauksessa betoniin* 10,5 m/s²

Maks. valovirta Maks. valaisuaika akun latausta kohden 
18 V / LiHD 4.0  
18 V / LiHD 8.0

5,4 h 
10,8 h

*Mittausepävarmuus K: 1,5 m/s²
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WB 18 LTX BL 125 Quick (tilausnro 613077850)

Varma valinta:  
18 V Akkukulmahiomakone

Metabon ainutlaatuinen koteloitu hiiliharjaton moottori takaa työn 
nopean edistymisen, pitkän käyttöiän ja maksimitehokkuuden. Sen 
siro rakenne varmistaa myös väsymättömän työskentelyn. 
Käännettävän akun ansiosta voit työskennellä paremmin myös 
ahtaissa paikoissa. Lisäksi käyttäjää suojaavat nopea 
jarrutusjärjestelmä turvakaralla sekä elektroninen turvakatkaisu 
laikan juuttuessa

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Katkaisutöissä »Flexiarapid Super« Inox laikka 
mahdollistaa parhaan leikkuutuloksen erittäin 
pitkällä käyttöajalla erikoiskorundien ansiosta 
(tilausnro: 616229000).

�� Käytä katkaisutöissä sidosaineisilla 
katkaisulaikoilla aina puolet peittävää suojusta 
(tilausnro: 630363000).

�� 2x LiHD-akku 18 V/8.0 Ah

OPTIMAALINEN TYÖTULOS:
�� Katkaisutöihin »Flexiarapid Super« Inox, vain 1 mm 
paksuinen suuritehoinen katkaisulaikka, joka 
mahdollistaa katkaisuleikkausten maksimimäärän 
yhdellä akun latauksella (tilausnro: 616220000).

�� Katkaisutöissä sidosaineisilla katkaisulaikoilla pitää 
käyttää katkaisulaikkasuojaa Clip  
(tilausnro: 630352000).

�� Katkaisu- ja hiontatyöt »Combinator« laikalla, jonka 
paksuus on vain 1,9 mm – laikka kahteen erilaiseen 
käyttötarkoitukseen, nopea katkaisu ja kevyt 
purseiden poisto tai hionta (tilausnro: 616501000).

�� LiHD-akku 18 V/8.0 Ah

Hiomalaikan Ø 230 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku 6 600 /min
Paino (akun kanssa) 6,5 kg
Tärinä pintaa hiottaessaÜ 8,2 m/s²

*Mittausepävarmuus K: 1,5 m/s²

Irrotettava 
pölysuodatin 
moottorin 
suojaamiseksi 
isommilta 
hiukkasilta

WPB 36-18 LTX BL 230 (tilausnro 613102840)

Akkukulmureiden kuningas:  
2x18 V Akkukulmahiomakone

Monien teknisten innovaatioiden ansiosta paras mahdollinen 
tuottavuus, tehokkuus, ergonomia ja turvallisuus. Ensimmäisen 
suuren akkukulmahiomakoneen (Ø 230 mm) avulla voit työskennellä 
sähköverkosta riippumattomasti. Yhteensopiva Metabon laajan 18V 
akkukoneiden tuoteperheen kanssa. Monipuoliset käyttökohteet 
suuren 77 mm katkaisusyvyyden ansiosta. Lisäetuna pitkä 
käyttöikä pölyisessä ympäristössä Metabon ainutlaatuisen 
koteloidun hiiliharjattoman moottorin ansiosta.

Hiomalaikan Ø 125 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku 9 000 /min
Paino (akun kanssa) 2,6 kg
Tärinä pintaa hiottaessa* 5 m/s²
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Maksimaalista 
turvallisuutta
Mitä vähemmän sairaudet aiheuttavat poissaoloja  
sitä suurempi on tuottavuus. Tuotteemme ovat 
erittäin turvallisia ja suojaavat käyttäjiensä 
terveyttä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään 
sähkötyökalujen turvallisuutta.

Sisäänrakennettu Autobalancer 
-tärinänvaimennus jopa 50 % vähemmän 
käsille ja käsivarsiin välittyvää tärinää

Metabo VibraTech (MVT)
tärinän vähentämiseen ja mukavaan 
työskentelyyn jatkuvassa käytössä

Terässilmukka karbiinihaan 
kiinnittämiseen
varmistaa että kulmahiomakone ei 
putoa korkealla työskenneltäessä

Elektroninen pehmeä käynnistys
nykäisemätön käynnistys ja 
käyttö aggregaattien kanssa

Elektroninen turvakatkaisu
vähentää takaiskua työkalun juuttuessa

Lukkiutumaton painokytkin
turvalliseen käyttöön

Metabo S-automatic mekaaninen 
turvakytkin
minimaalinen takaisku työkalun 
juuttuessa

Jälleenkäynnistymisen esto
estää koneen tahattoman käynnistymisen 
virran katkeamisen jälkeen

Nopea jarrutusjärjestelmä
pysäyttää työkalun 
poiskytkemisen jälkeen 
muutamassa sekunnissa

”FlatHead” kulmahiomakoneet
erittäin litteällä vaihteistokotelolla 
ahtaissa kulmissa työskentelyä varten

Optimaalinen pölysuoja
Lastut ja pölyt imetään heti ja tehokkaasti 
pois

Kaikki Metabon hiomalaikat ja jokainen 
varaosa ovat tiukimpien 
turvallisuusstandardien ja kansainvälisten 
standardien sekä turvallisuusvaatimusten, 
kuten EN 12413 ja oSa, mukaisia.



Metabo 
jälleenmyyjäsi:

Olemme läsnä jokapuolella maailmaa jokaisella 
mantereella 2 000 työntekijän, 25 oman 
myyntiyrityksen ja 100 maahantuojan ansiosta – 
aina siellä, missä meitä tarvitset.

Metabo – aina lähelläsi.
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Rekisteröityminen: www.metabo-service.com

Kolmen vuoden Metabo-takuu
Myönnämme kaikille tuotteillemme erityisen 
pitkän XXL-takuun. Sinun tarvitsee vain 
rekisteröityä nettisivuillamme neljän viikon 
sisällä ostopäivästä, jolloin saat pidennettyä 
normaalin takuusi kolmeen vuoteen.

Wihuri Oy Tekninen Kauppa
Pyhtäänkorventie 4,  
01670 VANTAA
tyokalumyynti@wihuri.fi
www.metabo.fi

Metabo jälleenmyyjäsi:


