
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

TD112D
Máy vặn vít dùng pin

Giảm thiểu tối đa sự chao đảo.
Giảm tối đa sự chao đảo giữa 2 
bạc đạn.

Thay đổi tốc độ bằng cò
với công tắc rút ngắn hành trình 
để đạt được tốc độ cao nhất.

Đèn LED đơn 
với chức năng sáng 
trước tắt sau.

Đầu mũi bọc cao su
bảo vệ phôi khoải bị trầy xước 
và hư hỏng

Hệ thống tự động dừng
Đèn chỉ thị năng lượng pin bằng mắt và bằng âm 
thanh về việc giảm năng lượng pin.
Nếu năng lượng pin giảm hơn nữa, động cơ sẽ tự 
động dừng lại để ngăn chặn quá trình siết không 
hoàn toàn.

Chiều cao trung tâm

25mm

Lựa chọn lực 
tác động

Lực siết mô men xoắn tối đa.
:

Chế độ cao

135N·m
Chế độ thấp

80 N·m
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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.

Không có phụ kiện kèm theo

TD112DNZ :

Phụ kiện đi kèm :

Không kèm pin, sạc

Máy vặn vít dùng pin
Nhiều tốc độ

TD112DPhụ kiện
Vỏ bảo vệ
Mã số 422718-7

Móc treo
Mã số 281012-4

Lực siết mô men xoắn tối đa 135 N·m 
từ thân máy nhỏ gọn

Khả năng

Chuôi lục giác
Chiều cao trung tâm
Lực đập (IPM)
Tốc độ không tải (RPM)
Lực siết tối đa
Cường độ âm thanh
Cường độ áp suất
Độ rung
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Ốc đàn hồi cao: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Ốc tiêu chuẩn: M5 - M14 (3/16 - 9/16")
6.35 mm (1/4")
25 mm
Cứng / Mềm: 0 - 3,900 / 0 - 3,300
Cứng/ Mềm: 0 - 3,000 / 0 - 2,000 
Cứng/ Mềm: 135 / 80 N·m 
104 dB(A)
93 dB(A)
10.9 m/s²
với pin BL1016/BL1021B: 145 x 64 x 221 mm 
với pin BL1041B: 145 x 64 x 240 mm
không với pin : 145 x 52 x 195 mm

0.99 - 1.2 kg 

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

2 tốc độ điện tử

Có đèn


