
Würth tarafından profesyonellerin 
ihtiyaçlarına göre geliştirilen, 
orta dereceli vidalama ve delme 
işlerinde kullanıma uygun 
kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü 
vidalama makinesi.

Sürekli motor koruma
Aşırı yüklenme veya aşırı ısınma gibi 
durumlarda motor otomatik olarak 
kapanır. Bu sayede motorun kullanım ömrü 
uzar.

Uzun ömürlü motor
Verimli, güç rezervli ve daha az bakım 
gerektiren, kömürsüz EC motor. Yük altında 
dahi hızın sabit kalmasını sağlar.

Maksimum kullanım ömrü ve 
düşük enerji tüketimi 
Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm 
metal mandren, delme/vidalama uçlarına 
ekstra güçlü tutunma ve maksimum güç 
aktarımı sağlar.

İyi aydınlatılmış çalışma alanı 
Akü bağlantı tabanında LED aydınlatma.

Rahat ve yorulmadan çalışma
Son derece kompakt, hafif ve ergonomik
tasarımlı.

Art.-Nr. 5701 800 0 5701 800 3

Amb./Ad. 1 1

Teslimat kapsamı Aküsüz, çantasız, karton ambalajlı Çanta içinde 2 adet 5 Ah aküsü ve şarj cihazı 
ile bilikte

Teslimat Kapsamı 
Art.-Nr. Tanım Art.-Nr. Adet

5701 800 3

Li-Ion Akü 18V 5 Ah Basic M-CUBE 5703 450 000 2

Akü şarj cihazı ALG 18V M-CUBE 5705 860 000 1

Çanta iç haznesi 5801 882 800 1

Akıllı sistem çantası 8.4.2 5581 011 000 1

AKÜLÜ VİDALAMA MAKİNESİ    
ABS 18 COMPACT  M-CUBE®

Mandren:
Vidalama ve delme 
uçlarının optimum 
şekilde tutulması için 
karbür sıkma çeneli 
13 mm metal mandren.

Kömürsüz motor:
Daha verimli, az bakım 
gerektiren, kömürsüz EC 
motor teknolojisi.

23 kademeli ayar 
seçeneği:
İdeal tork ayarı ve 
optimum güç aktarımı 
sayesinde hassas ve 
etkili çalışma.

Elektronik motor 
durdurma:
Sürekli motor denetimi. 
Aşırı yüklenme veya aşırı 
ısınma gibi durumlarda 
motor otomatik olarak 
kapanır. Bu sayede 
motorun kullanım ömrü 
uzar.

Voltaj 18 V/DC

Devir sayısı 1./2. kademe min./maks. 0-600 / 0-1900 U/dk. (rpm)

Tork, maks. (yumuşak/sert vidalama) 60 / 34 Nm

Mandren sıkma aralığı min./maks. 1,5-13 mm

Akü ile birlikte ağırlığı 1,9 kg
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 ✔ Würth M-Cube akü sistemi


