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TECHNISCHE GEGEVENS

 

 

DTW285RTJ
Slagmoersleutel 1/2" 18V

EAN: 0088381831918

Accutype Li-ion
Nominale accuspanning 18 V
Bijgeleverde accu's 2 x 5,0Ah
Toerental onbelast 0 - 1600 t.p.m.
Toerental onbelast 2 0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3 0 - 2800 t.p.m.
Slagfrequentie 0 - 1800 min-1

Slagfrequentie 2 0 - 2600 min-1

Slagfrequentie 3 0 - 3500 min-1

Maximaal koppel 280 Nm
Capaciteit standaard bout M 20
Capaciteit harde bout M 16
Dopaansluiting vierkant 1/2 "
Links- en rechtsdraaiend ✔

Dodemansschakelaar ✔

Triax. vibratiewaarde (ah) 11,5 m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K) 1.5 m/s²
Geluidsvermogenniveau (LWA) 107 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA) 96 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K) 3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H) 147 x 79 x 249 mm
Netto gewicht 1,5 kg

• Lichte, compacte accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.

• In Auto stop modus stopt de machine automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid.

• Gehard stalen slagwerk in een volledig met kunststof beklede metalen behuizing.

• Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze.

• Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

• XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

• Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen, kan desgewenst ook uitgeschakeld worden.

• Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.

• Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

• Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en

zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.

• De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen

batterij (5.0Ah) in slechts 45 minuten.

• snellader DC18RC, Li-ion accu BL1850B (2x), MAKPAC II opbergkoffer, accubeschermkap


