
Đèn tự động tắt sau một 
giờ sau khi bật.

Tổng chiều dài114 mm
Lực siết tối đa180 N∙m

Cấu trúc chống chao đảo
Hai bạc đạn được sử dụng để giữ chặt đe để 
giảm sự rung lắc của mũi.

Thân máy nhỏ
Kích thước vỏ nhỏ gọn xung quanh động cơ 
so với dòng máy tiền nhiệm cho phép bắt vít 
dễ dàng ở các góc hẹp.

Gỗ

4 Chế độ hỗ trợ

Bu Lông T1 Vít tự khoan trên kim loại 
mỏng.

Chế độ T cho tấm kim loại mỏng

Siết vít dài. Nới lỏng bu lông. T2 Vít tự khoan trên kim loại dày 
hoàn thiện đẹp.

Chế độ T cho tấm kim loại dày

Vặn vít với tốc độ thấp lúc đầu. 
Sau khi bắt đầu tác động tốc độ 
tăng lên và đạt tốc độ tối đa.

Chế độ này giúp bu lông không 
bị rơi.

Chế độ này giúp ngăn chặn vít 
bị gãy và rơi ra.

Máy tự động ngừng khi vít đã 
được gắn vào vật liệu.

Chế độ xoay ngược
tự động dừng

Chế độ sáng
• Để bật đèn, đặt cần gạt thay đổi F / R ở vị trí 
cân bằng và kéo cò công tắc. Để tắt đèn, hãy 
kéo kích hoạt công tắc một lần nữa.

• Chế độ này cho phép sử dụng DTD172 như 
một đèn chiếu sáng tiện dụng trên các địa 
điểm làm việc tối.

Đèn LED hai bên trái 
phải với chức năng sáng 
trước tắt sau.

0 - 1,800 / 0 - 3,800 0 - 3,600 / 0 - 3,800 0 - 2,900 / - 0 - 3,600 / 0 - 2,600
Tốc độ không tải / tác động mỗi phút Tốc độ không tải / tác động mỗi phút Tốc độ không tải / tác động mỗi phút Tốc độ không tải / tác động mỗi phút

Vua vặn vít



Phụ kiện kèm theo : 

Máy Vặn Vít Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

4 tốc độ điện tử

Đèn pin tích hợp

Hộp đựng đồ

DTD172Z / DTD172RTE
Khả năng

Chuôi lục giác
Tốc độ không tải (RPM)
Lực đập (IPM)
Lực siết tối đa
Lực siết
Độ rung
Cường độ áp suất
Cường độ âm thanh
Kích thước 

Trọng lượng

Ốc máy: M4 - M8
Ốc tiêu chuẩn: M5 - M16
Ốc đàn hồi cao: M5 - M14
Ren thô (ren dài): 22 - 125 mm
6.35 mm (1/4")
Rất cứng/ Cứng/ Trung bình/ Mềm / Gỗ / Bu lông/ T (1) / T (2) chế độ: 0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600 / 2,900 / 3,600
Rất cứng/ Cứng/ Trung bình/ Mềm / Gỗ / Bu lông/ T (2) chế độ: 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 3,800 / 3,800 / 2,600
180 N·m
Cứng/ Trung bình/ Mềm : 170 / 50 / 20 N·m
13.5 m/s²
97 dB(A)
108 dB(A)
Không với pin: 114 x 81 x 189 mm 
vơi pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 114 x 81 x 236 mm
1.2 kg (BL1815N)  - 1.5 kg (BL1860B)

DTD172
Máy Vặn Vít Dùng Pin

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Vua vặn vít

Tay cầm thiết kế 
công thái học

Điều chỉnh tốc 
độ bằng cò

Móc treo

4 mức độ lựa chọn lực siết

Thay đổi lực tác động bằng 1 tay
Mức tác động thay đổi mỗi khi bạn ấn vào nút thay đổi 
chế độ nhanh trong khi giữ tay cầm máy.

Được trang bị chức năng nhớ 
chế độ sử dụng.
Nếu bất kỳ hai chế độ được đặt trước, 
bạn có thể chuyển sang chế độ mong 
muốn bằng cách chỉ cần nhấn nút 
chuyển đổi chế độ nhanh.

Rất cứng / Cứng / Trung bình / Mềm

Tốc độ không tải / lực tác động mỗi phút
Rất cao: 0 - 3,600 / 0 - 3,800
Cao: 0 - 3,200 / 0 - 3,600
Trung bình: 0 - 2,100 / 0 - 2,600
Mềm: 0 - 1,100 / 0 - 1,100

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC DC18RD

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B  3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Thời gian sạc
Bộ móc treo

Phụ kiện

Mã số : 197043-2

cho phép móc máy một cách nhanh chóng vào 
móc cài của thắt lưng.

Tổng chiều dài

114 mm

Lực siết tối đa

180 N∙m

Móc treo (346317-0), Mũi vít Torsion (+)(-) 65mm

DTD172Z : Không kèm pin, sạc
DTD172RTE : Sạc nhanh DC18RC, 2 pin 5.0Ah BL1850B 

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.
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