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Akumuliatorinis 2 greičių gręžtuvas, Tipas: 71132264

Užsakymo data

Užsakymo numeris 070205 71132264

GTIN 4014586887203

Produktų klasė 03F

Aprašymas

Modelis:
Akumuliatorinis gręžtuvas
· Skirtas tiksliam gręžimui ir sukimui.
· Elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas švelniam ir saugiam gręžimui ir sukimui,

dešininė / kairinė eiga.
· Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
· Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklu ilgam naudojimui

nepavargstant.
· Našūs ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos rodmeniu.
Akumuliatorinis 4-ių greičių gręžtuvas su bešepetėliniu varikliu.
· Techninės priežiūros nereikalaujantis 4-ių polių nuolatinės srovės variklis su dideliu

sukimo momentu ir apsauga nuo perkrovos.
· Elektroninis sukimo momento nustatymas, nustatomas 22 pakopų, papildoma gręžimo

pakopa.
· Skirtas tiksliems gręžimo ir sukimo rezultatams.
· Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui,

dešininė / kairinė eiga.
· Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
· Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklu ilgam naudojimui

nepavargstant.
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· Našūs ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos rodmeniu.
Standartas:
· Akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas.
· Trumpas modelis, 180 mm ilgio.
· Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui,

dešininė / kairinė eiga.
· Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
Privalumai:
Mechaninis sukimo momento nustatymas.
Tiekimo sudėtis:
Yra griebtuvas, diržo segtukas ir transportavimo lagaminas. Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.
Pastaba:
Tinkamus pradinius paketus (sudarytus iš atsarginio akumuliatoriaus ir įkroviklio) rasite Nr.
073832 dyd. 9260431701.
Pakuotė: Lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Fein E 18 V
Gamintojo pavadinimas: ABS 18Q Select
Variklio sandara: Bešepetėlinis variklis
Akumuliatorių kiekis: 0
Akumuliatoriaus rūšis: Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa: 18 V
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje: 32 Nm

Techninis aprašymas

Svoris 1,3 kg

maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 60 Nm

maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 450 - 450 min-1

Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 - 13 mm

Variklio sandara Bešepetėlinis variklis

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 50 mm

standartinis naudojimas Strong

maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm

Pakuotė Lagaminas

maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 32 Nm

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/
Įtampa

Fein E 18 V
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maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 2000 min-1

Gamintojo pavadinimas ABS 18Q Select

maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2

Akumuliatorių kiekis 0

Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai

Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija

tinka medžiagoms Plienas

tinka medžiagoms Mediena

Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis  Tipas FE30 073845 FE30

Ličio jonų akumuliatorius  Akumuliatoriaus tipas, įtampa
FE18 V

073836 FE18

Pradinis akumuliatorių rinkinys  Tipas 9260430003 073832 9260430003

Akumuliatorių įkroviklis  Tipas FE50 073845 FE50

Akumuliatorių įkroviklis  Tipas FE80 073845 FE80

Ličio jonų akumuliatorius  Akumuliatoriaus tipas,
akumuliatoriaus įtampa FE18 V

073837 FE18
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