Festool Akumulatorowa
wiertarko-wkrętarka T 18+3 HPC
4,0 I-Set (575693)
Kod produktu: 576455

2 758,47 zł brutto

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T 18+3 HPC 4,0 I-Set (575693) - do
szybkich zmian między wierceniem i wkręcaniem

Zalety i korzyści
Przełączanie z wkręcania na wiercenie bez zmiany ustawionego momentu obrotowego
Inteligentne nasadki i system szybkiego przezbrajania CENTROTEC do wszystkich
zastosowań: nasadka kątowa i mimośrodowa oraz ogranicznik głębokości
Złącze FastFix akumulatorowej wiertarko-wkrętarki umożliwia beznarzędziową
wymianę nasadek w ciągu kilku sekund
Trwałość, solidna konstrukcja i moc dzięki bezszczotkowemu, bezawaryjnemu
silnikowi EC-TEC
Akumulatorowa wkrętarka i akumulator są kompleksowo zabezpieczone usługami
Festool Serwis
Wyraźnie lżejsze przy pełnej mocy dzięki akumulatorowi Li-HighPower z odpornymi na
wysokie napięcie ogniwami
Całkowicie elektroniczna regulacja i wyłączanie momentu obrotowego dla dokładnego
wkręcania
Ergonomiczność dzięki unikatowemu kształtowi litery C: narzędzie jest krótkie, lekkie i
optymalnie wyważone
Wkrętarka w Systainerze³ może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac
budowy, dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu bott. Systainery³ są ze sobą
kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji,
odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np.
wózek na Systainery lub warsztat mobilny

Zastosowania
Montaż mebli, zabudowa kuchni

Montaż okuć, tylnych ścianek, listew
Montaż drzwi i okien, wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach
sztucznych
Płoty, pergole, zadaszenia, wiaty
Budowa konstrukcji drewnianych

Zakres dostawy
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI,
szybka ładowarka TCL 6,
uchwyt narzędziowy CENTROTEC,
magnetyczny uchwyt bitów BH 60 CE,
szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm, bit PZ 2,
nasadka kątowa FastFix,
nasadka mimośrodowa FastFix,
zaczep na pasek,
w Systainer SYS3 M 187

Dane techniczne:
Napięcie akumulatora 18 V
Biegi 2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 450/0 - 1500 min⁻¹
Średnica wiertła do drewna/stali 45/13 mm
Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 0.8 - 8/0.5 - 6 Nm
Maks. moment obrot. w drewnie/stali 35/50 Nm
Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1.5 - 13 mm
Pojemność akumulatora Li-Ion 4 Ah
Ciężar z akumulatorem Li-Ion 1.6 kg
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