1972/12

aparafusadora de impacto, 12V
- ultracompacta com 176 mm de comprimento; ultraleve com 1.1 kg de peso,
com bateria, perfeitamente equilibrada
- velocidade mecânica dupla com engrenagens de aço e embraiagem de 18
posições
- binário até 34 Nm e 1500 rpm (350 rpm na 1a engrenagem); perfura
diâmetros até 10 mm em aço e 20 mm em madeira
- baterias 2Ah e indicador de carga no corpo da aparafusadora
- autoproteção tripla da bateria (calor, sobrecarga e monitorização das
diferenças de carga (caso existam) entre células) para segurança aumentada
e alta performance durável
- punho ergonómico antiderrapante
- LED frontal
- bucha de aperto rápido 10 mm
- clip para cinto (direita/esquerda)
- seletor, bloqueio modos aparafusar/desaparafusar (para transporte)
- fornecido em mala com 2 baterias de lítio ion (2 Ah) e carregador rápido (45
min)
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1984/18QM

chave de impacto reversível, 18V, sem escovas

motor digital sem escovas: desempenho notavelmente melhorado, incluindo:
aumento de potência, consumo de energia reduzido, vida útil prolongada do
motor, excecionalmente compacto, controlo de potência no interruptor.
- baterias 5Ah com indicador de carga
- ultracompacta: 196 mm de comprimento
- encabadouro macho 1/2" com anel de retenção
- clip para cinto (direita/esquerda)
- triplo LED frontal
- caixa de engrenagem inteiramente em metal
- seletor, bloqueio modos aparafusar/desaparafusar (para transporte)
- punho ergonómico antiderrapante
- autoproteção tripla da bateria (calor, sobrecarga e monitorização das
diferenças de carga (caso existam) entre células) para segurança aumentada
e alta performance durável
4 modos disponíveis:
1: 270Nm; 1400 RPM
2: 360Nm; 2000 RPM
3: 450Nm; 2750 RPM
A: 450Nm Autostop - se a chave de impacto detetar uma rotação livre, aplica o
binário/velocidade máximos (450Nm; 2750 RPM)
quando a porca atinge a extremidade do curso e pára de girar, a chave de
impacto continua a aplicar o binário máximo durante 1 segundo, em seguida
ajusta-se ao nível mais baixo, para evitar danificar a porca
- fornecida em mala de transporte com adaptador porta-bits sextavado (1/4"),
2 baterias lítio ion (5 Ah) e carregador rápido (80 min)
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