
Aku vrtací šroubovák
Aku příklepový šroubovák

Utahovací moment* :

Aku vrtací šroubovák

Aku příklepový šroubovák

* s akumulátorem 4,0 Ah (BL1840) Foto : DHP481





předchozí model

Utahovací moment až 125 Nm
Nový bezuhlíkový motor nabízí větší sílu a produktivitu.
Až 45% nárůst pracovní účinnosti ve srovnání

s předchozím modelem.

Podmínky testu :

Vrtání do dřeva hadovitým vrtákem

(nízká rychlost, aku 4,0 Ah)

(nízká rychlost, aku 3,0 Ah)

předchozí model

Nová konstrukce

bezuhlíkového motoru

Nová konstrukce

o 20 mm kratší než

předchozí model

Celková délka stroje :

pouze 205 mm

Větší množství práce na
jedno nabití akumulátoru
ve srovnání s předchozím
modelem

Podmínky testu :

Vrtání 30 mm do cihly 8 mm vrtákem

(vysoká rychlost, aku 3,0 Ah)

předchozí model

(vysoká rychlost, aku 4,0 Ah)



Mechanická 2rychlostní převodovka

Dlouhá boční rukojeť
ideální pro stabilizaci 

úhlu vrtání a šroubování

Dokonalé vyvážení a tvarování
rukojeti pro snadné držení stroje
a velmi pohodlnou práci

Nastavení utahovacího momentu

Možnost přesného nastavení utahovacího momentu

při šroubování v rozmezí 1 - 10 Nm.

Nastavení funkceJednodílné rychlosklíčidlo

Jednoduchá výměna nástroje

s kapacitou 1,5 - 10 mm.

Celokovová

konstrukce převodovky

Elektronický
vypínač

Osvětlení pracovní

plochy 2 LED diodami

Pogumovaná rukojeť
Ergonomicky tvarovaná rukojeť

zaručující bezpečnou práci i při

vysokém kroutícím momentu stroje.

Háček na opasek

Akumulátory

Li-ion 18V

Indikátor nabití akumulátoru
Aktuální stav nabití akumulátoru

se projevuje rozvícením 3 LED diod.

3 LED svítí - více než 50% kapacity

2 LED svítí - 20-50% kapacity

1 LED svítí - méně než 20% kapacity

F  oto : DHP481

Elektronika
s regulací

Motorová brzda

L/P chod

2 rychlostní
převodovka

Rychlosklíčidlo

LED osvětlení

Transportní kufr

Nastavení momentu

Vrtací výkon

Počet příklepů

Otáčky naprázdno

Max.utahovací moment
Rozměry (d x š x v)
Hmotnost

Ocel 13 mm
Dřevo 76 mm
Zdivo 16 mm

2.rychlost 0-31500

Ocel 13 mm
Dřevo 76 mm

1.rychlost 0-8250

1.rychlost 0-550

2.rychlost 0-2100

1.rychlost 0-550
2.rychlost 0-2100

T/M 115/60 Nm T/M 115/60 Nm

205x79x249mm
2,4 kg s BL1815N

2,7 kg s BL1830, BL1840 2,6 kg s BL1830, BL1840

205x79x249mm

2,4 kg s BL1815N

hmotnost podle EPTA 01/2003

Ideální vyvážení a tvar rukojeti pro pohodlnou práci

Aku příklepový šroubovák

Aku vrtací šroubovák


