Máy siết bu lông chạy pin công suất cao với lực
siết tối đa 280 N.m (210 ft.lbs)

Máy siết bu lông chạy pin
DTW281

Siết chặt chỉ trong 6 giây khi siết bu lông ma sát mạnh bằng máy DTW281.

Satisfy Professional's Needs

/ DTW280

Vòng chụp đầu dạ quang
Động cơ không
chổi than
(BLDC mô-tơ)

Đầu nối vuông
12.7mm (1/2")

Đèn LED làm việc với chức
năng tự động tắt

Tay cầm được thiết kế bằng
cao su mềm tiện lợi

• Bấm công tắc, đèn tự sáng trước
khi động cơ quay.
• Giữ độ sáng được khoảng 12-13
giây sau khi thả công tắc.

giúp vận hành thoải mái , dễ kiểm soát
và giảm mỏi tay.

Nút điều chỉnh nhiều
tốc độ

Kẹp thắt lưng

Ảnh : DTW281

So sánh hiệu suất
Khi siết bu lông mạnh với pin đầy.
Chú ý: Trục thời gian trên biểu đồ dưới cho thấy thời gian siết sau khi
bu lông được lắp vào.
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Máy siết bu lông chạy pin DTW281 / DTW280
Nhiều tốc độ
Hãm bằng điện
Kiểu đảo chiều quay
Có đèn
Hộp đựng đồ

Khả năng
Lực đập/ phút
Tốc độ không tải
Lực siết tối đa
Kích thước
(dài x rộng cao)
Trọng lượng tịnh
Phụ kiện đi kèm:

1/2" (12.7mm)

DTW281

DTW280

Ốc tiêu chuẩn: M10 - M20 (3/8" - 3/4")
Ốc đàn hồi cao : M10 - M16 (3/8" - 5/8")
Tô vít 4 cạnh : 12.7mm (1/2")
Cứng : 0-3,500 / Vừa : 0-2,600 / Mềm : 0-1,800
Cứng : 0-2,800 / Vừa : 0-2,100 / Mềm : 0-1,600
280N.m (2,480in.lbs)
147x79x249mm (5-3/4"x3-1/8"x9-3/4") với BL1840
147x79x231mm (5-3/4"x3-1/8"x9-1/8") với BL1815
1,5kg (3,2lbs) / 1,7kg (3,8lbs)

Ốc tiêu chuẩn: M10 - M20 (3/8" - 3/4")
Ốc đàn hồi cao: M10 - M16 (3/8" - 5/8")
Tô vít 4 cạnh: 12.7mm (1/2")
Cứng : 0-3,500 / Vừa : 0-2,600 / Mềm : 0-1,800
Cứng : 0-2,800 / Vừa : 0-2,100 / Mềm : 0-1,600
275N.m (2,430in.lbs)
147x79x249mm (5-3/4"x3-1/8"x9-3/4") với BL1440
147x79x231mm (5-3/4"x3-1/8"x9-1/8") với BL1415
1,4kg (3,1lbs) / 1,6kg (3,5lbs)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM
Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.
Điện thoại : 0650-3628338 Fax : 0650-3628339
Email : salesassist@makitavn.com
Website : www.makitavn.com

Ảnh : DTW281

Máy không kèm đầu tuýp.

Máy không kèm đầu tuýp.

Kho 5, Block 18, số 1, đường VSIP 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh,
xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0241-3765942
Fax: 0241-3765941

Email : northsalesassist1@makitavn.com

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI TP ĐÀ NẴNG
102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0511-3525079 - 0511-3525179
Fax : 0511-3525479
Email : salesassitst_danang@makitavn.com

Lực siết tối đa

280 N.m
Siết chặt chỉ trong 6 giây khi siết bu lông ma sát mạnh bằng máy DTW281.

(210 ft.lbs)

Động cơ BLDC
(động cơ không chổi than)
• Không cần thay than.
• Năng lượng sinh ra hiệu quả hơn động
cơ có chổi than bởi không có ma sát sinh
ra từ chổi than, làm giảm nhiệt lượng sinh
ra và làm tăng lượng công việc thực hiện
trên 1 pin đầy.

Thiết kế nhỏ gọn với chiều dài
tổng thể chỉ 147mm (5-3/4")
• Đạt được bằng việc sử dụng động cơ không chổi than (BLDC).
• Nhỏ gọn hơn 18mm nhưng công suất cao hơn so với dòng máy trước.

Lựa chọn 3 cấp độ điện tử
Để đạt được lực siết tối đa.
Cấp độ Cứng/ Vừa/ Mềm
được lựa chọn để phù hợp với
từng loại vật liệu hay loại vít
bằng cách đơn giản ấn vào
nút.

Đèn báo pin
Năng lượng trong pin được
thể hiện trong 3 cấp độ đơn
giản bằng cách ấn nút.

Model trước

165mm

Cứng
S

H

Vừa

Mềm

S

S

H

H

3 đèn sáng:
pin còn hơn 50%
2 đèn sáng:
pin còn 20% - 50%
1 đèn sáng:
pin còn ít hơn 20%

147mm

Vỏ bảo vệ hộp đục được siết chặt với 4 bu lông.
Ảnh : DTW281

Công nghệ chống bụi và chống thấm nước
tăng lên để sử dụng trong các công việc
ngoài trời và môi trường khắc nghiệt.

