SLAGBORMASKIN 12V PEAK
DV12DD
Varenr: 68010744 / NOBB-nr: 55448358 / GTIN-nr.: 4966376325597

EGENSKAPER
• Svært lett, kompakt og brukervennlig proffverktøy
• Veier kun 1,1 kg inkl batteri, bredde/dybde (drillhode) kun 162 mm
• Høyt moment 38Nm
• Kraftig børsteløs motor
• Hastighet ubelastet 440/1700 /min
• 3 arbeidsinnstillinger: Skruestramming / boring/ boring med slag
• Selvspent hurtigchuck med spindellås for enkelt verktøyskifte
• Nytt kraftig 4,0Ah batteri med 21700-battericeller og batteriindikator i 4 trinn
• 20 trinns clutch
• Elektrisk brems
• 22 trinns justerbart dreiemoment
• LED-lys

LEVERES MED
2 stk 4,0Ah 12V Peak Li-ion batterier, batterilader, bits og stablekasse

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Batteri / lader
Batterifeste
Chuckkapasitet
Kapasitet i tre/stål/mur
Kapasitet maskinskrue/treskrue
Momentinnstillinger
Hastighet ubelastet (Lavgir)
Hastighet ubelastet (Høygir)
Slagtall ubelastet (Lavgir)
Slagtall ubelastet (Høygir)
Maks moment
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)
Lydtrykksnivå dB (A)
Lydeffekt dB (A)
Dimensjon (L x B)
Vekt inkl. batteri
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BRUKSOMRÅDE
BSL1240M/UC12SL
Slide
0,8 - 10 mm
29 / 10 / 8 mm
6 / 5,8 mm
22
0 - 440 /min
Høygir 0 - 1.700 /min
Lavgir 0 - 6.600 /min
Høygir 0 - 25.500 /min
38 Nm
12,8 (concrete)
86,0
97,0
162 mm (B)
1,1 kg
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• Tiltrekning og fjerning av skruer i ulike materialer
• Boring med slagfunksjon i mur og betong
• Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium, keramikk etc.
• Perfekt for installasjoner og montering på trange og utilgjengelige steder.

TILLEGGSINFORMASJON
Basert på MULTI VOLT teknologi. Det nye 12V Peak batteriet bruker samme
battericelle-teknologi som MULTI VOLT-batteriet BSL36B18, og har derfor en effekt på
430W takket være færre battericeller inni batteripakken. Høy kapasitet med 430W.
Battericellene gir deg en effekt på hele 430W. Battericellene (21700) er de samme som
brukes i det kraftige MULTI VOLT-batteriet BSL36B18, som er designet for å takle de
tyngste oppgavene. Kompakt & lettvekt. HiKOKI’s 12 V Peak batteri har kun 3
battericeller. Til tross for at disse cellene er en tanke større, er antallet færre, dermed
er batteriet lett, kompakt og brukervennlig.
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