Máy Khoan Búa Vặn Vít / Máy Khoan Vặn Vít

HP001G / DF001G
13 mm (1/2")

Mô men xoắn tối đa 140 N m
Hiệu Suất Mạnh Mẽ
đặc biệt là đối với tải nặng vì sử dụng
động cơ không chổi than kèm theo pin XGT

41 cài đặt ly hợp điện tử
(Cài đặt 21 mức ở chế độ cao)
một phạm vi rộng của mô-men xoắn có thể
được bao phủ hơn ly hợp cơ

Công nghệ cảm biến
kích hoạt điều tốc
tắt máy khi vòng quay đột ngột dừng lại

Dễ dàng
thay đổi số
với màn hình hiển thị

Tăng
khoảng

25 %

khoan vít dài cho xây dựng
ø8 x 400mm vào SPF dày 400mm
HP / DF001G

125

Máy 18V Trước Đây

100

Chậm

8

Nhanh

Tăng
khoảng

35 %

Dừng
khoan lỗ dày 38mm với ø65mm
(2 - 9/16") bằng mũi tự khoan
HP / DF001G

135

Máy 18V Trước Đây

100

Chậm

Nhanh

Dòng pin Lithium-ion 40Vmax

photo: HP001G

Lượng công việc trên 1 lần sạc đầy pin *1
Cơ chế 2 tốc độ
khoảng

40lần

khoan vít xây dựng ø8*40mm
vào SPF 400mm

khoảng

90lần

Tốc độ khoan
vượt trội
Khả năng
Khả năng đầu cặp
Lực đập (I/p)
Tốc độ không tải (v/p)
Lực siết tối đa
Lực siết khóa tối đa
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Kích thước (L x W x H)

HP001G

Trọng lượng
Phụ kiện đi kèm

DF001G

Kích thước với tổng chiều dài
nhỏ gọn dễ dàng cầm
và điều khiển.
Máy 18V
trước đây

181 mm

khoảng

khoan lỗ qua SPF dày 38mm
với ø65mm (2 - 9/16")
bằng mũi tự khoan.

480lần

khoan lỗ qua SPF 38mm
với mũi 7/8”

0 - 2600phútˉ¹
ở tốc độ cao nhất

Thép: 20 mm (13/16") / Gỗ (Mũi khoan xoắn ốc): 50 mm (2")
Gỗ (Mũi tự khoan): 76 mm (3") / Gỗ (Khoan lỗ): 152 mm (6")
Tường gạch: 20 mm (13/16")
1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Cao / Thấp: 0 - 39,000 / 0 - 9,750
Cao / Thấp: 0 - 2,600 / 0 - 650
Cứng / Mềm: 140 / 68 N·m (1,240 / 600 in.lbs.)
125 N·m (1,100 in.lbs.)
85 dB(A)
96 dB(A)
với pin BL4025: 182x86x275 mm (7-1/8"x3-3/8"x10-7/8")
với pin BL4040: 182x86x282 mm (7-1/8"x3-3/8"x11-1/8")
2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)
HP001GM201: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng Makpac
HP001GZ:
Không kèm pin, sạc
Tay cầm, mũi vít 2-45 (+)(-), móc treo, giữ mũi vít

Khả năng

Thép: 20 mm (13/16")
Gỗ (Mũi khoan xoắn ốc): 50 mm (2") / Gỗ (Mũi tự khoan): 76 mm (3")
Gỗ (Khoan lỗ): 152 mm (6")
Khả năng đầu cặp
1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Tốc độ không tải (v/p)
Cao / Thấp: 0 - 2,600 / 0 - 650
Lực siết tối đa
Cứng / Mềm: 140 / 68 N·m (1,240 / 600 in.lbs.)
Lực siết khóa tối đa
125 N·m (1,100 in.lbs.)
Độ ồn áp suất
75 dB(A)
Kích thước (L x W x H)
với pin BL4025: 181x86x275 mm (7-1/8"x3-3/8"x10-7/8")
với pin BL4040: 181x86x282 mm (7-1/8"x3-3/8"x11-1/8")
Trọng lượng
2.7 - 3.0 kg (5.9 - 6.6 lbs.)
DF001GM201: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng Makpac
DF001GZ:
Không kèm pin, sạc
Phụ kiện đi kèm
Tay cầm, mũi vít 2-45 (+)(-), móc treo, giữ mũi vít
*1 Kết quả thử nghiệm phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu thử nghiệm, v.v.
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