Máy vặn vít

TD001G

Lực siết tối đa 220 N.m

10 chế độ siết khác nhau
Chế độ gỗ

3 Chế độ bu lông

khoan tốc độ chậm cho đến khi bắt đầu
ăn vào gỗ

chế độ siết/nới tự động dừng
tạo điều kiện tối ưu khi dùng.
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(kim loại mỏng)

0 - 3,700 / 4,400

0 - 3,700 / 2,600

- chế độ hỗ trợ

Trung bình

0 - 3,200 / 3,600

dành cho vít tự khoan với kim loại dày

0 - 2,400 / -
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Cứng

(kim loại dày)

dùng với vít tự khoan khoan kim loại
mỏng như kim loại dạng ống

- mức lựa chọn tốc độ búa

Rất cứng

T2 Chế độ chovíttựkhoan

T1 Chế độ chovíttựkhoan

Chế độ 1: 2,500 / Chế độ 2: 3,700 / 4,400
Chế độ 3: 3,700 / 4,400

0 - 1,800 / 4,400
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Tốc độ không tải / Tốc độ đập

Tốc độ không tải / Tốc độ đập

Mềm

0 - 2,100 / 2,600

0 - 1,100 / 1,100

Dòng pin Lithium-ion 40Vmax

Tăng
khoảng

Vặn ốc vít kim loại
ø6,5 x 120mm

15 %

Giá đỡ đe cứng
với vòng bi làm
giảm sự chao đảo.

TD001G

115

2.5giây
100

Máy 18V trước đây

Chậm

Nhanh

Thay đổi tốc độ bằng 4 lựa chọn
cung cấp nhiều lựa chọn tốc độ siết
khác nhau cho những ứng dụng đa dạng

Chế độ bộ nhớ thay đổi nhanh
cho phép người dùng nhanh chóng
thay đổi nhanh giữa hai tốc độ

Tháo lắp mũi vít
bằng một thao tác

Lượng công việc trên 1 lần sạc đầy pin*1
Đèn LED đôi
khoảng

800lần

Đối với vít thô 65mm

160lần

khoảng

Đối với vít khoan kim loại 120mm

Khả năng

Thay đổi tốc độ
bằng cò

Ốc máy: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Ốc tiêu chuẩn: M5 - M16 (3/16" - 5/8")
Ốc đàn hồi cao: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
Ren thô (ren dài): 22 - 125 mm (7/8" - 4-7/8")
Chuôi lục giác
6.35 mm (1/4")
Tốc độ không tải (v/p)
Tối đa / Cứng / Trung bình / Mềm: 0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100
Tốc độ đập (I/p)
Tối đa / Cứng / Trung bình / Mềm: 0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Lực siết tối đa
220 N·m (1,950 in.lbs.)
Lực siết
Cứng / Trung bình / Mềm: 170 / 50 / 20 N·m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
Độ ồn áp suất
96 dB(A)
Độ ồn động cơ
107 dB(A)
Kích thước (L x W x H)
với pin BL4025: 120x86x245 mm (4-3/4"x3-3/8"x9-5/8")
với pin BL4040: 120x86x250 mm (4-3/4"x3-3/8"x9-7/8")
Trọng lượng
1.7 - 2.0 kg (3.7 - 4.4 lbs.)
TD001GM201: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng Makpac
TD001GZ:
Không kèm pin, sạc
Phụ kiện đi kèm
Móc treo, mũi vít PH2-120, dây đeo
*1 Kết quả thử nghiệm phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu thử nghiệm, v.v.
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