Aparafusadora a
bateria 18V Litio BL

DFS452RME
DFS452RME Aparafusadora a
bateria 18V Litio
Indicada para trabalhos em gesso cartonado. O design
ergonómico ajuda a minimizar a fadiga da mão em
trabalhos de longa duração. O punho anti-deslizante
proporciona um maior controlo e comodidade da
parafusadora. A saída de ar é controlada, para evitar o
desconforto para o operador. O regulador de profundidade
de uma só peça, ajustável á rosca, é facilmente removida
para visualizar melhor o trabalho. O ponto de luz
incorporado ilumina-se pressionando o interruptor antes
de ligar o motor. O gancho reforçado de chapa envolto em
plástico, confere uma maior duração e proteção.

Código EAN
0088381687522

INFORMAÇÃOS TÉCNICA
Tensão da bateria
Tipo de bateria
Amperagem da bateria
Tempo de carga
Motor
Rotações por minuto. (r.p.m)
Inserção
Capacidade máx. parafuso Drywall
Ajuste de profundidade
Gancho para cinto
Dimensões (CxLxA)
Peso
Pressão sonora
Potência sonora
Incerteza (k) sonora
Emissão de vibração
Incerteza da vibração

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO
18 V
LXT
4.0 Ah
36 min
BL
0 - 4.000 Rpm
1/4" hex.
5 mm
✓
✓
235 x 79 x 259 mm
1,70 Kg
72,00 dB(A)
80,00 dB(A)
3,00 dB(A)
2,50 m/seg²
1,50 m/seg²

• Aparafusadora a bateria especial para gesso
cartonado que substitui o modelo DFS451.
• Devido ao motor BL sem escovas a energia produzida
é mais eficiente e proporciona maior potência e
duração com a mesma amperagem.
• Design compacto com um comprimento total de 254
mm.
• Gancho para o cinto.
• Botão de bloqueio Lock-on para trabalhos continuos.
• Luz LED para iluminar o ponto de trabalho.
• Tecnologia “Push Drive” que em modo lock-on, o
motor apenas começa a trabalhar quando a ponta
entra em contacto com a peça de trabalho
economizando assim o consumo de bateria.
• Medidor de carga de bateria que se acende ao apertar
o interruptor.
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Produtos relacionados
ACESSÓRIOS PADRÃO
Inclui: 2 baterias 4,0Ah Carregador rápido Mala pvc

195584-2
Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion
197265-4
BL1840B Bateria 18V 4,0Ah
784811-8
Portapontas magnético 60mm
P-06052
Ponta standard PH2 25mm

ACESSÓRIOS
194622-7
Carregador MakStar 18V Lítio-ion
196235-0
BL1815N

Suporte
Manual do usuário:
Folheto:
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