
Máy khoan búa, vặn vít dùng pin

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

2 tốc độ cơ

Đầu cặp không khoá
(DHP483, DDF483)

Tự động trượt 20 cấp độ

Có đèn

Hộp đựng đồ Phụ kiện đi kèm : Mũi vít (+)(-) 

Khả năng

Lực đập (l/p)
Tốc độ không tải v/p)
Lực siết tối đa
Kích thước 
Trọng lượng

DHP483 DDF483

Máy khoan, vặn vít dùng pin DDF483  13mm

DHP483  13mm

Thép : 13mm 
Gỗ : 36mm 
-
-
Cao: 0 - 1,700 Thấp : 0 - 500
Cứng / Mềm : 40 / 23 N
162x79x247mm 
1.3kg 

Thép : 13mm
Gỗ : 36 mm 
Tường : 13mm 
Cao :  0 - 25,500  Thấp : 0 - 7,500
Cao : 0 - 1,700  Thấp : 0-500
Cứng / Mềm : 40 / 23 N·m 
176x79x247mm 
1.3kg

Sạc nhanh Sạc
DC18RC DC18SDBL1860B (6.0Ah)

BL1850B (5.0Ah)
BL1840B (4.0Ah)
BL1830B (3.0Ah)
BL1820B (2.0Ah)

*BL1815N (1.5Ah)

Hoạt động với pin Li-ion 18V

*không hiển thị mức pin

*hiển thị mức pin

Ảnh : DDF483

Máy khoan, vặn vít dùng pin
DDF483

Máy khoan búa, vặn vít dùng pin
DHP483

Tổng chiều dài (L)

Mã số. DHP483

176mm 162mm

Tổng chiều dài
máy trước 192mm 179mm

Bề ngang (W) 55mm

Bề ngang máy trước
Sản phẩm trước

63mm

DDF483

Đầu gài mũi nhỏ gọn

Điều chỉnh 20 cấp độ trượt

Công tắc bóp
điều khiển tốc độ

Kẹp thắt lưng

Bộ chuyển đổi 
2 cấp độ cơ

 Đèn LED làm việc
Thiết kế cải tiến tối ưu cho lực đẩy

Cung cấp lực đẩy lớn nhất 
lên mũi khoan. Mặt lưng 

trên tay cầm được thiết kế cải tiến 
khoa học, phù hợp với dạng hình 
chữ U giữa ngón trỏ và ngón cái 
của người sử dụng.

Gờ và rãnh cao su giáp các 
đầu ngón tay giữ tay nắm 

chắc chắn và chống lại lực xoáy 
mạnh của mô-men xoắn, ngay cả 
khi sử dụng máy một tay,

B B

A

A

đầu gài mũi không khóa 13mm
(DDF483, DHP483)

Cấp độ 1 (Thấp)/ 0-500 phút-1, 
Cấp độ 2 (Cao)/ 0-1700 phút-1

Ảnh: DDF483

WL

Ảnh: DHP483



Thiết kế siêu gọn  
và siêu nhẹ

Ảnh : DHP483

DDF483

Máy khoan,
vặn vít dùng pin

Máy khoan búa,
vặn vít dùng pin

DHP483

Mô-men xoắn
lên tới

N・m
40

Trọng lượng

1.3kg

Máy Khoan Búa, Vặn Vít Dùng Pin
DHP483
Máy Khoan, Vặn Vít Dùng Pin
DDF483


