
Berbequim a bateria compacto, 
potente, sem escovas para 
trabalhos de aparafusamento 
e perfuração de média 
intensidade - desenvolvido 
pela Würth de acordo com os 
UHTXLVLWRV�GRV�SURÀVVLRQDLV�

Monitorização contínua do 
motor
A função de proteção eletrónica 
do motor desliga o mesmo 
aquando bloqueios, sobrecargas e 
sobreaquecimento.
Longa durabilidade do motor
0RWRU�(&��HÀFLHQWH��GH�EDL[D�
manutenção e sem escovas com reserva 
de energia. Mantém uma curva de 
velocidade mais estável sob carga.

Máxima durabilidade e mínimo 
desgaste
• Bucha metálica Röhm de 13 mm com 

mordentes de aperto em metal duro 
soldados.

• Interruptor de sinal eletrónico

Área de trabalho bem iluminada
Luz LED na base da bateria

Trabalho cómodo sem cansaço
Design muito compacto, ergonómico e 
leve,QFOXtGR�QR�$UW��1U� Descrição $UW��1U� 4W�

5701 800 3

Bateria Li-Ion 18 V Basic M-CUBE® 5 Ah 5703 450 000 2
Carregador ALG 18 V M-CUBE® 5705 860 000 1
Molde para interior da máquina 5801 882 800 1
Mala de sistema 8.4.2 5581 011 000 1

2 anos de garantia WÜRTH
([FHWR�GDQRV�SURYRFDGRV�SRU�
uso indevido, sobrecarga ou não 
cumprimento das instruções de 
utilização.

BERBEQUIM A BATERIA ABS 18 COMPACT 
M-CUBE®

Bucha:
Bucha metálica 
de 13 mm com 
mordentes de aperto 
em metal duro para 
ótimo aperto da 
ferramenta.

Motor sem 
escovas:
Motor EC de maior 
GXUDELOLGDGH�H�EDL[D�
manutenção, visto 
que não necessita 
de trocar as escovas. 
0RWRU�PDLV�HÀFLHQWH�H�
potente com tamanho 
reduzido.

23 possibilidades 
de ajuste:
Trabalho preciso e 
HÀFD]�DWUDYpV�GH�DMXVWH�
ideal do binário e ótima 
potência do motor.

Função de proteção 
eletrónica do motor:
Monitorização 
contínua do motor 
aumenta a sua 
durabilidade, uma 
vez que o motor 
GHVOLJD�TXDQGR�H[LVWH�
bloqueio, sobrecarga 
ou sobreaquecimento.

$UW��1U� 5701 800 0 5701 800 3
4W��(PE� 1 1

Fornecimento 6HP�EDWHULDV�HP�FDL[D�
de cartão

��EDWHULDV�[���$K�FRP�
carregador e mala

Tensão nominal 18 V/DC
5RWDo}HV�HP�YD]LR�������9HORFLGDGH�PLQ��Pi[� 0-600 / 0-1900 U/min (rpm)
%LQiULR�GXUR�PDFLR�Pi[� 60 / 34 Nm
$PSOLWXGH�GH�DSHUWR�GD�EXFKD�PLQ��Pi[� 1,5-13 mm
Peso da máquina com bateria 1,9 kg
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