ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS 18
POWER M-CUBE®

Πολύ δυνατό και πρακτικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας, ειδικά για
τη σκληρή χρήση στην οικοδομή,
με ροπή 140 Nm, εξελίχθηκε από τη
Würth σύμφωνα με τις απαιτήσεις
των τεχνιτών.
Στιβαρή κατασκευή
Για σκληρή χρήση στην οικοδομή. Όλα τα
εξαρτήματα αντέχουν ακόμα και σε πτώση
από το συνηθισμένο ύψος εργασίας.
Διαρκής επιτήρηση του μοτέρ
Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας απενεργοποιεί έγκαιρα το μοτέρ σε περίπτωση
μπλοκαρίσματος, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης.

Ονομαστική τάση
Ελάχιστες/μέγιστες στροφές λειτουργίας άνευ
φορτίου στην 1η/2η ταχύτητα
Μέγιστη ροπή για μαλακή/σκληρή βίδα
Ελάχιστο/μέγιστο άνοιγμα τσοκ
Βάρος εργαλείου με μπαταρία

18 V/DC
0-550 / 0-2.000 σ.α.λ.

Πλαίσιο παράδοσης
Με 2 μπαταρίες 4 Ah,
χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό
Με 2 μπαταρίες 5 Ah,
χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό
Χωρίς μπαταρίες, χωρίς
πρόσθετο εξοπλισμό

Κωδ. αρ.
5701 404 004

Ποσότητα
1

5701 404 005

1

5701 404 000

1

MWF - 02/20 - 24537 - ©

Πλαίσιο παράδοσης Περιγραφή
κωδ. αρ.
5701 404 004
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V
M-CUBE Basic 4 Ah
Φορτιστής ALG 18/6 Fast
Θήκη βαλίτσας για ABS 18
POWER/COMBI (8.4.2)
Βαλίτσα συστήματος 8.4.2
5701 404 005
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V
M-CUBE Basic 5 Ah
Φορτιστής ALG 18/6 Fast
Θήκη βαλίτσας για ABS 18
POWER/COMBI (8.4.2)
Βαλίτσα συστήματος 8.4.2

140 / 60 Nm
1,5-13 mm
2,2 kg

Κωδ. αρ.

Ποσότητα

5704 180 000

2

5705 180 000
5801 842 404

1
1

5581 011 000
5703 450 000

1
2

5705 860 000
5801 842 404

1
1

5581 011 000

1

Ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας μοτέρ
Η διαρκής επιτήρηση του μοτέρ αυξάνει
τη διάρκεια ζωής, καθώς ο κινητήρας
απενεργοποιείται έγκαιρα σε περίπτωση
μπλοκαρίσματος, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης.

Τσοκ
Τσοκ 13 mm εξ‘ ολοκλήρου από μέταλλο,
με σιαγόνες από σκληρομέταλλο για
άριστη συγκράτηση του εργαλείου.

Μοτέρ χωρίς ψήκτρες
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ηλεκτροκινητήρα, ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης, καθώς δεν απαιτείται αντικατάσταση των ψηκτρών. Πιο αποδοτικό και
πιο ισχυρό μοτέρ παρά το μικρότερο
μέγεθος κατασκευής.

Δυνατότητα ρύθμισης σε 20 σκάλες
Αποδοτική εργασία με μεγάλη ακρίβεια,
χάρη στην ιδανική ρύθμιση της ροπής και
την άριστη δύναμη.

Μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα
Αποδοτικός ηλεκτροκινητήρας χωρίς
ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης, με μεγάλα αποθέματα ισχύος. Η
καμπύλη στροφών λειτουργίας διατηρείται
σταθερή, ακόμα και υπό φορτίο.
Μέγιστη διάρκεια χρήσης και ελάχιστες φθορές
• Μεταλλικό τσοκ 13 mm της Röhm με
συγκολλημένες σιαγόνες από σκληρό
μέταλλο.
• Ηλεκτρονικός διακόπτης σήματος.
Καλός φωτισμός της περιοχής εργασίας
Λυχνία LED στη βάση της μπαταρίας.
2 χρόνια εγγύηση για ελαττώματα
κατασκευής και υλικού
Εξαιρούνται οι ζημιές που οφείλονται σε
λανθασμένη χρήση, υπερβολική καταπόνηση ή μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας.

