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Професионален къртач DeWalt D25961K + акумулаторен ударен гайковерт DeWalt DCF787M1 - 18 V/4.0Ah

Професионален къртач DeWalt D25961K + акумулаторен ударен гайковерт DeWalt DCF787M1 - 18 V/4.0Ah
 Професионален къртач DeWalt D25961K
- AVC технология: система за активен контрол върху вибрациите, включващи противотежест и плаваща дръжка,
осигурява изключително ниско ниво на вибрации - до 6,8м/секІ, което води до по-малка умора върху
потребителя и по-висока производителност
- Режим само за къртене
- Голям ударен механизъм: води до по-голяма продуктивност
- Ергономичен удължен дизайн: позволява достъп в ограничени пространства
- Модулната му конструкция води до евтин сервиз и до бърз достъп до ключови елементи
- Мощен двигател от 1600W, по-голяма издръжливост и производителнсот
- Магнезиев кожух за максимална издръжливост при минимално тегло
- Регулиране на дръжката в различни положения
- Мекия старт осигурява чисто къртене без хлъзгане на секача
- Поддържа постоянна скорост при работен товар

Характеристики:
- Необходима мощност: 1600W
- Изходяща мощност: 1000W
- Ниско ниво на вибрации: 6,8м/секІ
- Честота на ударите: 1450 мин-1
- Енергия на удара: 35J
- Патронник: Шестостен 30 мм
- Размери: дължина 760мм; височина 260мм
- Стандартна екипировка: многопозиционна странична дръжка, шило, куфар
- Тегло: 16.9 кг
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Акумулаторен ударен гайковерт DeWalt DCF787M1 - 18 V/4.0Ah
- Най-новото поколение акумулаторен ударен гайковерт с XR система - по-мощни, с висок капацитет, по-голям
брой цикли на зареждане и по-компактен дизайн
- Новата Li-Ion технология съчетава изключителна продължителност на експлоатационен живот и мощност
- Кожух от алуминий осигурява по-добро разсейване на топлината
- Безчетков мотор
- LED работно осветление за работа в неосветени участъци
- Безключов шестостенен патронник с автоматично фиксиране за бърза смяна на накрайниците и безпроблемна
работа в тесни пространства
- Максимален въртящ момент 170 Nm

Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 4.0 Ah
- Въртящ момент в тежък режим: 170 Nm
- Изходяща мощност: 280 W
- Захват на накрайника: 1/4\"
- Обороти на празен ход: 0-2800мин-1
- Брой удари на празен ход: 0-3200 мин-1
- Максимален диаметър на болта: M4 - M10
- Аксесоари: куфар, 1бр батерия и зарядно устройство
- Размери(Д): 137 мм
- Тегло: 0.90 кг

- Гаранция: 3 години, след регистрация в интернет!
- Производител: Stanley-Black&Decker - USA
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