
DSC121
Máy Chấn Sắt Ren Dùng Pin

Có Thể Chấn Sắt
M12 Bằng Cơ 
Chế Thủy Lực

W1/2 W5/16W3/8

M12 M10 M8Inox / Thép mềm

Khả năng cắt



Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia.
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.

Phụ kiện

Khả năng cắt tối đa : W1/2

Khả năng cắt ( sắt) 

Đèn LED

M8 , W5/16

* Lượng công việc trên 1 lần sạc đầy pin

Với pin BL1850B (5.0Ah)

Với pin BL1850B (5.0Ah)

540Khoảng thanh

370Khoảng thanh M12

470Khoảng thanhM10 , W3/8

W1/2 420Khoảng thanh

Phụ kiện kèm theo: Lưỡi cắt M8 (SC09002700), dầu (SC00000106), đế giữ máy,
khoá lục giác 4 (783202-0), khoá lục giác 6 (783204-6).

Hộp đụng đồ

Máy Chấn Sắt Ren Dùng Pin
DSC121

Capacity

Lượng công việc
Cắt nhanh
Kích thước
Trọng lượng
DSC121ZK:  Không kèm pin/sạc.

Thép non: 
W5/16, M3/8, M1/2, M8, M10, M12
Inox: 
W5/16, M3/8,M1/2, M8, M10, M12
W3/8 (Inox) với pin BL1860B: 560
3.0 giây
212x323x260 mm
6.0 kg

Bộ lưỡi cắt
Thay thê lưỡi cắt

W3/8

W5/16

M8

W1/2

M12

M10

Thép mềm
Inox

- kích thước

SC09002750

Mã số

SC09002740

SC09002700

SC09002710

SC09002720

Sắt W1/2 có thể được cắt 
trong 3 giây

Van đảo chiều
Mạnh mẽ nhờ động 
cơ không chổi than

Đế cân bằng giúp bạn cắt chỉ 
theo chiều ngang

Đế cân bằng 

Cắt không có ba vớ cho phép 
siết chặt đai ốc dễ dàng

Bề mặt cắt sạch

Lưỡi dao bị kẹt được tháo 
ra bằng cách nới lỏng van 
này

Với pin BL1850B (5.0Ah)

Với pin BL1850B (5.0Ah)

(Vui lòng liên hệ để đặt hàng)

(Vui lòng liên hệ để đặt hàng)

(Số lượng có hạn)

SC09002730


