Satisfy Professional’s Needs

Máy siết cắt bu-lông

6922NB

Siêu nhẹ (4.8kg) và tiện dụng!
Máy sẽ không làm việc trừ khi đầu mũ bu-lông
dựa khít vào măng-sông trong.
249 mm (9-13/16”)

252 mm (9-15/16”)

Cần gạt (gạt bỏ đầu bu-lông ra)

84 mm (3-5/16”)

• Thiết kế giảm kích thước để giảm trọng lượng
(và giảm mỏi tay khi vận hành)
• Chỉ dài 249mm nên có thể chen và làm việc mọi nơi
• Cơ chế chống tước: máy sẽ không làm việc cho đến khi
đầu mũ bu-lông đã được dựa khít vào măng-sông trong
• Tay cầm hình chữ D, to, dễ cầm nắm
Ảnh: 6924N
Phụ kiện đi kèm
Măng-sông trong (16 - 36)
Măng-sông ngoài (16 - 35)

Phụ kiên tùy chọn (bán riêng)

Thông số kỹ thuật
Tua vít

Công suất
Khả năng
Tốc độ không tải
Lực vặn tối đa
Kích thước

Măng-sông trong (16 - 36)
Măng-sông ngoài (16 - 35)

Trọng lượng tịnh
Dây dẫn điện

1,330W
Ốc M16, M20, M22
(5/8", 3/4", 7/8")
18
803N.m (600ft.lbs)
249x84x252mm
(9-13/16"x3-5/16"x9-15/16")
4.8kg (10.6lbs)
2.5m (8.2ft)

Máy siết cắt bu-lông

Satisfy Professional’s Needs

6924N

Hiệu quả cao khi siết bu-lông đàn hồi M22
và siết cắt bu-lông M24
Cần gạt
bỏ đầu bu-lông

Cơ chế
chống trượt

Tốc độ quay cao
Hiệu suất làm việc cực cao bởi tốc độ quay
và lực xoắn tăng cao.

Thời gian yêu cầu để siết cắt
bu-lông M24
Chậm

Makita
6924N

Nhanh

110 (2.5 giây)

Đối thủ “T”

Cản bảo vệ thân máy

100

Những con số trong biểu đồ là khi công suất
của đối thủ “T” đạt giá trị là 100.

Thông số kỹ thuật
Công suất
Khả năng
Tốc độ không tải
Lực vặn tối đa
Kích thước
Trọng lượng tịnh
Dây dẫn điện

Phụ kiện đi kèm
1,050W
Ốc M22, M24, 7/8", 1"
Ốc đàn hồi M22
19
1,100N.m (810ft.lbs)
330x104x257mm
(13"x4-1/8"x10-1/8")
7.5kg (16.5lbs)
2.5m (8.2ft)

Mã số
Măng sông ngoài M24. 1”

194034-4

Măng sông trong M24

194036-0

Tua vít (-)

783001-0

Phụ kiên tùy chọn (bán riêng)
Mã số
Măng sông ngoài M22

194033-6

Măng sông ngoài 7/8"

194092-0

Măng sông trong 1"

194091-2

Măng sông trong M22, 7/8"

194035-2

