
Phụ kiện kèm theo : 

DHP485
Thép/gỗ/tường: 13 / 38 / 13 mm 
1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Cao/thấp: 0 - 28,500 / 0 - 7,500
Cao/thấp: 0 - 1,900 / 0 - 500
Cứng/mềm: 50 / 27 N·m (440 / 240 in.lbs.)
350 W
Khoan búa trên bê tông: 8.0 m/s²
Khoan trên kim loại: 2.5 m/s² or less
82 dB(A)
93 dB(A)
w/ BL1815N / BL1820B: 182x79x237 mm 
w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182x79x255 mm 
1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

Mũi vít (+)(-)

Máy khoan búa, vặn vít dùng pin
Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

2 tốc độ cơ

Đầu cặp không khóa

Tự động trượt 21 cấp độ

Có đèn

Hộp đựng đồ

DDF485

13 mm (1/2")DHP485
Máy khoan, vặn vít dùng pin 13 mm (1/2")DDF485

Khả năng
Cỡ đầu cặp
Tốc độ đập (IPM)
Tốc độ không tải (RPM)
Lực siết tối đa
Công suất
Độ rung
Độ rung
Cường độ áp suất
Cường độ âm thanh
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Thép/gỗ: 13 / 38 mm
1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")

Cao/thấp: 0 - 1,900 / 0 - 500
Cứng/mềm: 50 / 27 N·m (440 / 240 in.lbs.)
350 W
Khoan trên kim loại: 2.5 m/s²  hoặc ít hơn

74 dB(A)

w/ BL1815N / BL1820B: 169x79x237 mm 
w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 169x79x255 mm 
1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)

Tốc độ không tải tối đa 1,900 RPM 

Cho phép tháo lắp vít dễ dễ dàng 
bằng một tay

Cỡ đầu cặp
1.5mm (1/16”) - 13mm (1/2”)

Đầu cặp không khóa

• Để cung cấp lực đẩy lớn nhất 
đến mũi khoan, mặt sau của tay 
cầm được thiết kế cải tiến, phù 
hợp với dạng chữ U giữa ngón cái 
và ngón trỏ của người sử dụng.

• Tay cầm được thiết kế mới mỏng 
hơn tạo cảm giác thoải mái và ít 
mệt mỏi hơn.

21 cấp độ trượt

Điều chỉnh tốc độ 
bằng công tắc bóp

Phụ kiện
Móc treo

2 tốc độ cơ

Tay cầm thiết kế cải tiến 
với cao su mềm phù hợp 
cho công việc khoan

Đèn LED đôi với 
chức năng sáng 
trước tắt sau

Tổng chiều dài nhỏ gọn

DDF485: 169mm, DHP485: 182mm

Model trước: 179mm, 192mm

Hình ảnh: DHP485

Mã số 197043-2

Cho phép treo máy 
nhanh chóng trên khóa 
của dây thắt lưng

Máy khoan, vặn vít
DDF484

Đai lưng

Máy khoan búa,
vặn vít
DHP484



Satisfy Professional's Needs

13 mm (1/2")DDF485

Máy khoan, vặn vít dùng pin

13 mm (1/2")/ DHP485
Máy khoan búa, vặn vít dùng pin

Nhỏ gọn hơn
Tốc độ nhanh hơn
Công suất cao hơn

Máy khoan búa, 
vặn vít dùng pin

Máy khoan, vặn vít 
dùng pin

Hình ảnh: DDF485

Lực siết tối đa

50N·m

DDF485 DHP485


