
SLAGBORESKRUEMASKINE 36V
DV36DA

Varenr.: 68010740 / EAN-nr.: 4966376313334

EGENSKABER

• Meget robust og stærk – 138 Nm!
• Kompakt (kun 204 mm lang)
• Boring i murværk og tegl (20 mm)
• Kulfri motor
• 13 mm Röhm metalpatron med låsefunktion
• Højere borehastighed end tidlige modeller
• Til Heavy Duty opgaver
• RFC (Reactive Force Control), som forhindrer vrid i arm ved utilsigtet stop
• Spindellås for nemt værktøjsskifte
• Højt og lavt gear
• Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System)
• Integreret LED-lys
• Batteriindikator i fire trin, som viser resterende strøm
• Påmonteret bæltekrog og håndledsrem

LEVERES MED

2 stk. 2,5Ah Multivolt batterier, luftkølet lynlader, bits, støttegreb og stabelkasse
(HSC2)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batteri / lader BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifæste Slide
Patronkapacitet 1,5 – 13 mm
Spindelgevind 1/2"x20 UNF
Kapacitet i træ/stål/alu./murværk 102/16 mm
Kapacitet maskinskrue/træskrue 6 / 12 x 100 mm
Momentindstillinger 22 + 1
Hastighed ubelastet (Lavt gear) 0 - 500 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear) 0 - 2.100 /min
Slagtal ubelastet (Lavt gear) 0 – 7.500/min.
Slagtal ubelastet (Højt gear) 0 – 31.500/min.
Max moment 138
Vibrationsniveau m/s² (3D) 10,5
Lydtryksniveau dB (A) 88,6
Lydeffekt dB (A) 99,6
Dimension (L x H) 204 x 257 mm
Vægt incl. batteri 2,4 kg

ANVENDELSESOMRÅDE

• Boring med slagfunktion i mursten, gasbeton etc.
• Boring uden slagfunktion i træ, stål, aluminium etc.
• I- og udskruning af skruer i forskellige materialer

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Det unikke ved MULTI VOLT batteriet er, at man nu får 36V i samme kompakte
størrelse som 18V batteriet, takket være ny og revolutionerende celleteknologi. Det
betyder i praksis, at du får meget kraftige maskiner, som ikke vejer mere, og som
dermed sikrer god ergonomi.

36V batterisystemet udfordrer de elektriske maskiner, og du kan nu se frem til en
ledningsfri hverdag.

Hvis du allerede har 18V slide batterimaskiner, kan du fint beholde disse, da det nye
MULTI VOLT-system er kompatibelt med 18V.
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