
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

9.5 mm (3/8") / 6.35 mm (1/4 ")WR100D
Máy Siết Bu Lông  Xuyên Tâm Dùng Pin

Máy siết bu lông xuyên tâm sử dụng 
pin 12V max Li-ion

Lực siết tối đa

47.5 N∙m

Có thể dùng như cờ lê xuyên tâm cầm tay



Phụ kiện đi kèm : Đầu cốt 9.5 / 6.35 mm, túi đựng ( chỉ  WR100DSA )

Tui dụng cụ
Mã số. 
832071-7

Máy Siết Bu Lông Xuyên Tâm Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

Có đèn

9.5 mm (3/8") / 6.35 mm (1/4 ")WR100D

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.

Có thể độc lập siết chặt 
đai ốc 13mm trên ren 
M8.

Công tắc bóp

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tương thích với đa dạng đầu cốt chuyển đổi dùng cho socket 

Tốc độ không tải: 800 v/p

Đầu chuyển đổi
9.5 mm(3/8” )

Đầu chuyển đổi
6.35 mm(1/4” )

Mã số.191A50-3

Cung cấp lực siết hiệt quả cao.

Mã số.191A51-1

Chỉ 13mm

Đèn LED Phụ kiện kèm theo 
Với chức năng sáng trước tắt 
sau

Khả năng siết :

Đầu cốt :
Tốc độ không tải :
Lực siết tối đa :
Công suất :
Độ rung :
Độ ồn động cơ :
Kích thước :

Trọng Lượng :

WR100DSA :  Sạc nhanh, 1 pin 2.0Ah
WR100DZ :  Không kèm pin / sạc

Dễ dàng cầm nắm 
Đường kính kẹp nhỏ hơn
các đối thủ cạnh tranh, cung cấp
xử lý tốt như cờ lê xuyên tâm
cầm tay.

A B

Có thể dùng như cờ lê
xuyên tâm cầm tay 

BL1016 
12V max 1.5Ah

22
phút

30
phút

DC10WD
50
phút

70
phút

130
phút

60
phút

*BL1021B 
12V max  2.0Ah

*BL1041B 
12V max  4.0Ah

DC10SB 

*Với đồng hồ đo nhiên liệu pin

Pin Li-on và thời gian sạc tham khảo, 
biểu đồ tương ứng.

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M12
Ốc đàn hồi: M5 - M10 
9.5 / 6.35 mm
0 - 800 v/p
47.5 N·m (420 in.lbs.)
250 W
2.5 m/s² hoặc ít hơn
74 dB(A)
w/ BL1016/BL1021B: 341x67x63 mm
w/ BL1041B: 341x67x84 mm 
1.0 - 1.2 kg

Thay đổi chiều xoay
Xoay cần gạt về phía A cho
xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc sang 
bên B cho xoay ngược chiều kim đồng hồ.


