
Mô men xoắn cao và nhỏ gọn
  1/2 ‘’ (12.7 mm)DTW300

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin

Lực siết mô men xoắn
tối đa

330 N·m

Tổng chiều dài

144 mm

DTW300
Vòng chữ C

Đáp ứng nhu cầu sử dụng



Phụ kiện đi kèm : 

photo: DTW300

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Máy siết bu lông dùng pin 1/2” (12.7 mm)

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

4 tốc độ điện tử

Có đèn

Hộp đựng đồ

Bộ giữ máy(197941-0)(gồm móc treo(197940-2)
và dây đeo vai), dây treo, móc treo.

DTW300

Khả năng

Cốt
Tốc độ không tải
Tốc độ đập
Lực siết tối đa
Mức độ rung
Áp suất âm thanh
Công suất âm thanh
Kích thước

Trọng lượng

DTW300RTJ:  Sạc nhanh, 2 pin 5.0Ah
  Máy kèm thùng Makpac
DTW300Z:  Không kèm pin, sạc

Ốc tiêu chuẩn: M10 - M20
Ốc đàn hồi cao: M10 - M16
12.7 mm (1/2”)
0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000 v/p
0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800 l/p
330 N·m
12.5m/s2

97 dB(A)
108 dB (A)
Với pin BL1815N / BL1820B:
144x81x228 mm
Với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
144x81x246 mm
1.5 - 1.8 kg

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC DC18RD

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B  3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Chế độ tối đa

Chế độ cứng 

Chế độ trung bình

Chế độ mềm

Tốc độ búa

Thời gian siết
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Đường cong mô-men xoắn thích hợp

Chế độ tối đa (4)
Ốc đàn hồi cao M16

Chế độ cứng (3)
Ốc đàn hồi cao M16

Chế độ trung bình (2)
Ốc đàn hồi cao M14

Chế độ mềm (1)
Ốc đàn hồi cao  M12
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144 mm

Tổng chiều dài nhỏ gọn

Thay đổi tốc độ
bằng cò

Vật liệu từ phốt 
phát

Vỏ máy được gắn chặt 
với 4 ốc siết ở 2 bên 

Móc treo

Động cơ không chổi than công suất cao

Công nghệ bảo vệ cực cao

Tay cầm được thiết kế 
phù hợp với bọc cao 
su mềm
Tạo cảm giác thoải mái và 
điều khiển tốt hơn, và giảm 
tối thiểu tổn thương và đau 
mỏi.

Đèn LED đôi 
Với chưc năng sáng trước tắt 
sau

Công cụ này sử dụng một số chế độ ứng dụng dễ sử dụng 
cho siết bu lông  với kiểm soát tốt.

 Lực siết mô men xoắn tối đa

Chế độ tự động dừng

Chế độ tốc độ đầy đủ

330 N·m

Mô men xoắn cao

Thay đổi chế độ 

Phụ kiện

Mã số:  191K57-9

Bộ phụ kiện móc treo

Mã số:  197941-0
với dây đeo vai
Bộ phụ kiện treo máy

Cốt loai
vòng chữ C

DTW300


