
АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ DF012D
 Захранва се от литиево-йонна батерия 7,2 V/1,5 Ah
 Реверсиране на посоката на въртене
 Може да се използва като ръчна отвертка

Компактна втулка 
за накрайници

LED работна 
лампа

Превключвател 
за реверсиране

Гумирана ръкохватка
Осигурява лесна работа и 
комфорт

Преминаване от пистолетна 
към права конфигурация 
Позволява на потребителя 
да адаптира формата на 
отвертката към конкретната 
задача, което я прави идеална 
за използване на трудно 
достъпни места.

Звуково налягане (LpA): 70 dB (A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s
Пробиване в метал

Напрежение на батерията 7,2 V

Обороти на празен ход (високи/ниски) 650/200 min-1

Захват 1/4"

Макс. затягащ момент (висок/нисък) 5,6/3,6 Nm

Размери (Д* x Ш x В) 218 x 44 x 142 mm

Тегло (EPTA)** 0,53 kg

*Дължина с ръкохватката в пистолетна конфигурация  
**Тегло с батерия BL0715

Модел Батерия Зарядно 
устройство

Куфар за 
пренасяне Цена с ДДС

DF012DSE 2x BL0715 DC10WA 429 лв.
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