WH18DBDL2
Stark, snabb slagskruvdragare med låga vibrationer!

WR18DBDL2
Stark, välbalanserad mutterdragare
med hög effektivitet!

SLAGSKRUVDRAGARE 18V
WH 18DBDL2 (5,0AH)
WH18DBDL2 är en kompakt och stark slagskruvdragare med
207 Nm i maxmoment. Funktionen ”Triple hammer” gör
maskinen mycket snabb och med låga vibrationer.
Teknik som förhindrar vridning i arm/underarm vid fastkörning.
IP-56 klassad, med kolborstfri motor och Hitachis välkända
ergonomiska grepp, vikt endast 1,6 kg.
Levereras med 2 st 5,0Ah batterier, snabbladdare och stapelbar
förvaringsväska.
Finns även modell som ”Tool only”,
utan batterier, laddare och
förvaringsväska.

Åtdragningsmoment

207Nm

L
Lägesväljare
i 4 steg
Finläge

3 slag/rotation (små skruv- och bultdimensioner)

Normalläge

3 slag/rotation (skruv/bult upp till 90mm)

Kraftläge
1,5 slag/rotation (tung åtdragning - skruv/bult över 90mm)

Självborrande skruvläge
3 slag/rotation (skruv med borrspets)

NYHETER

Stark, snabb slagskruvdragare
med låga vibrationer,
utmärkt balans och
formgjutet grepp
för bästa
ergonomi!

Kraftläge

Städ
Slaghammare

Normal- & självborrande skruvläge

Den kolborstfria motorns fördelar
En kolborstfri motor har hög slitstyrka och lång livslängd.
Den är underhållsfri och kräver ingen service då slitdetaljer som
kolborstar och rotor saknas. Motorns mindre storlek gör också
verktyget mer kompakt med lägre vikt.
En kolborstfri motor ger maskinen mer effekt,
och längre körtid mellan laddningarna

Stark, välbalanserad och
kompakt mutterdragare med
hög effektivitet.
MUTTERDRAGARE 18V
WR 18DBDL2 (5,0AH)
En mycket kompakt och stark mutterdragare med 305 Nm i
maxmoment. Teknik som förhindrar vridning i arm/underarm
vid fastkörning. IP-56 klassad, med kolborstfri motor, låg vikt
(1,8 kg) och Hitachis välkända ergonomiska grepp.
Levereras med 2 st 5,0 batterier, snabbladdare och stapelbar
förvaringsväska.
Finns även modell som ”Tool only”,
utan batterier, laddare och
förvaringsväska.

Åtdragningsmoment

305Nm

Nyhet!

Friktionsring

Kompakt design för
bättre balans

145 mm

145 mm

Lägesväljare i 4 steg

för en mängd olika tillämpningar

Lägesinställningar
Lägesväljare

Läge

Låg

Medium

Hög

Autostopp

Indikatorlampa

Tillämpningar

Lätt till medeltung belastning

Tung belastning

Precisions arbete

Installera rörstöd, byggnadsställningar, etc.

Montering av
stålramar, etc.

Åtdragning av skruv
med liten dimension etc.

Åtdragningsmomentet beror på material, storlek och klass av bulten.

Tryggt köp! 3 års garanti på Hitachi batteri- och

eldrivna verktyg, batterier och laddare

Hitachi

Hitachi Power Tools Sweden
www.hitachi-powertools.se

3 ÅRS

GARANTI

