
Phụ kiện kèm theo : Đai lưng.

Máy vặn vít dùng pin
DTD153

Nhiều tốc độ

Lực hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

Có đèn

Hộp đựng đồ

Khả năng

Tốc độ đập 
Tốc độ không tải 
Lực siết tối đa
Kích thước 
Trọng lượng

Ốc máy
Ốc tiêu chuẩn : 
Ốc đàn hồi cao: 
Ren thô (ren dài) : 

M4 - M8 
M5 - M16 
M5 - M14 
22 - 125mm 
0 - 3,600 l/p
0 - 3,400 v/p
170 N·m 
126x79x238mm 
1.3kg

Vỏ hộp búa bằng nhôm

Gài mũi một chạm

Đèn LED đôi với chức năng 
sáng trước và tắt sau Tay cầm thiết kế cải tiến và 

khoa học với rãnh mềm

Thay đổi tốc độ bằng 
công tắc bóp

Kẹp thắt lưng

Sử dụng Pin
 18V Li-ion 

tạo sự thoải mái cho việc điều 
khiển, giúp giảm bớt mỏi tay và 
đau tay khi cầm.

Động cơ không chổi than.
*Không cần bảo trì chổi than.
*Tạo ra hiệu suất hiệu quả hơn động 
cơ có chổi than vì không có ma sát 
được tạo ra từ chổi than, có thể tối 
thiểu lượng điện làm giảm độ nóng 
của động cơ và tăng khối lượng công 
việc với 1 pin sạc đầy.

Vỏ ở bộ phận búa đập được làm 
bằng nhôm tạo nên sự ấn tượng 
về độ bền

Không cần  kéo đầu giữ khi gài mũi.

Phụ kiện

Hộp bảo vệ pin

được thiết kế để bảo vệ pin khỏi bụi 
và khỏi thấm nước khi sử dụng 
ngoài trời hoặc từ tác động xấu của 
môi trường.

Cho phép treo máy nhanh gọn trên 
vành đai thắt lưng.

Mã số. 197043-2

Bộ móc treo

Tốc độ quay cao

3,400
vòng/phút

Pin / Sạc 

DC18RC DC18SDBL1860B (6.0Ah)
BL1850B (5.0Ah)
BL1840B (4.0Ah)
BL1830B (3.0Ah)
BL1820B (2.0Ah)

*BL1815N (1.5Ah)*without Battery fuel gauge

DC18RC DC18SDBL1860B (6.0Ah)
BL1850B (5.0Ah)
BL1840B (4.0Ah)
BL1830B (3.0Ah)
BL1820B (2.0Ah)

*BL1815N (1.5Ah)*Không hiẻn thị mức pin

Sạc nhanh Sạcwith Battery fuel gaugeHiển thị mức pin



Máy Vặn Vít Dùng Pin
DTD153

Mô-men xoắn cực đại

170N·m

Trọng lượng

(BL1815N)
1.3kg

Hiệu suất cao 
với động cơ 
không chổi than


