
Berbequim
aparafusador

DF001GZ
DF001GZ
Berbequim aparafusador 40V máximo.

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Tensão nominal da bateria 40Vmáx
Tipo de bateria XGT
Motor BL
RPM alta 0 - 2.600 Rpm
RPM baixo 0 - 650 Rpm
I.p.m. elevado 0 - 39.000 ipm
I.p.m. baixo 0 - 9.750 ipm
Posições de par de aperto 41/21
Par máx. de aperto junta dura 140 Nm
Par máx. de aperto junta branda 68 Nm
Capacidade portabrocas 1,5 - 13,0 mm
capacidade máx. em metal 20 mm
capacidade máx. em madeira 50 mm
Velocidade variável (interruptor) ✓
Bloqueio do eixo ✓
Velocidades Mecânicas 2
Travão eléctrico ✓
Iluminação integrada ✓
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Excelente rendimento em trabalhos pesados e
contínuos.

• Grande velocidade de perfuração; com mais de 20%
que a velocidade do modelo anterior.

• Velocidade máxima aumentada (0-2.600 RPM) no
modo elevado para uma velocidade de perfuração
mais rápida em trabalhos menos pesados.

• 2 velocidades mecânicas (0-650 e 0-2.600 RPM) para
uma ampla gama de aplicações de perfuração,
fixação e perfuração com martelo.

• Alcance total para fácil utilização e controlo.
• A tecnologia AFT desliga o motor se a rotação da

broca se coloca em esforço repentinamente a deter-
se.

• 41/21 posições de par de aperto selecionáveis
eletronicamente (baixa / elevada).

• Seleção de par de aperto por dial para um fácil ajuste;
com écran digital para confirmação visual do par
selecionado.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

191B26-6
Bateria BL4040 40V

191B36-3
Bateria BL4025 40V

191E07-8
DC40RA Carregador XGT 40V

821551-8
Mala Makpac tipo 3

835F93-2
Plástico interior para mala

B-66880
Jogo de impacto 35 peças

D-47139
Estojo de brocas BIM 6 peças

E-06270
Kit Brocas e Pontas

Suporte
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