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4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V

DD 4G 18.0-EC Objednávkové číslo
447.765

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V

+ Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
+ Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
+ {4-Gang Getriebe mit bis zu 4200 U/min. für höchste Bohr- und Schraubeffizienz}
+ {Anti-Kickback , schaltet beim Blockieren von Verschschraubungen und Bohrungen den Motor
ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern}
+ Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
+ Elektronická rychlobrzda
+ Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
+ Celokovové rychloupínací sklíčidlo s aretací a funkcí auto-lock
+ Sklíčidlo vyměnitelné bez nástrojů
+ Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
+ {Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff}
+ Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
+ Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
+ LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
+ Včetně přídavného držadla, opaskové spony a držáku bitů
+ FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Technické atributy

Napětí akumulátoru 18 V

Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah

Točivý moment max.
měkký/tvrdý

64 / 135 Nm
 

Stupně točivého momentu 11+1 
 

Otáčky při chodu
naprázdno
 

460 / 910 /
2100 / 4200
ot/min

Rozevření sklíčidla 1,5 - 13 mm

Max. Ø vrtání v oceli 13 mm

Max. Ø vrtání ve dřevě 76 mm

Hmotnost bez aku 2,2 kg

základní vybavení

1 rukojeť 489.417 

1 spona na opasek 467.154 

1 nástavec na bity 453.995 

1 držák bitů 430.862 

1 přepravní kufřík L-BOXX®
136

414.084 
 

1 vložka do kufru 477.591 
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