Slagskruvdragare
WH36DC

NYHET

Hög hastighet och
kraftfull åtdragning.
Vår nya 36V slagskruvdragare.
Åtdragningsmoment 215 Nm
Unik Triple Hammer teknologi
Kompakt och lätt endast
114 mm och 1,6 kg

Arbeta lätt
med full kontroll.
WH36DC
Slagskruvdragare

114 mm

Levereras med
2x batteri BSL36A18, Laddare UC18YSL3, stapelbar förvaringsväska
(HSC2)
Specifikationer
Kapacitet

Maskinskruv
Standard bult
Special bult
Självgängande skruv
Max moment
Power mode
Bult Läge
Bult läge m. auto-stopp
Självgängande skruv
Skruv läge
Verktygsfäste		
Typ av motor		
Varvtal obelastad
Skruvläge
Bult läge
Bult läge m. auto-stopp
Power mode
Självgängande skruv
Slagtal obelastad
Skruv läge
Självgängande skruv
Bult läge
Bult läge m. auto-stopp
Power mode
LED belysning		
Dimensioner (L x H)		
Vikt med BSL36A181 		

4 to 10 mm
5 to 18 mm
4 to 14 mm
Ø 3.5 to 6 mm
215 Nm
215 Nm
95 Nm
80 Nm
76 Nm
1/4" (6.35 mm)
Brushless
0 - 900 /min.
0 - 2,900 /min.
0 - 2,900 /min.
0 - 3,400 /min.
0 - 3,700 /min.
0 - 2,000 /min.
0 - 2,200 /min.
0 - 4,100 /min.
0 - 4,100 /min.
0 - 4,100 /min.
Ja
114 x 241 mm
1.6 kg

13 mm kortare
än WH36DB

Finns även som
WH36DC tool only: utan batteri, stapelbar förvaringsväska (HSC2)
1

Vikt enligt EPTA-2004 Procedur.

Tre LED ljus.
Utrustad med tre LED ljus där stora ytor belyses
medan skuggan av bitsen förblir svag, detta ger
en klarare sikt i mörka eller små utrymmen.

WH36DC

WH36DB

Konkurrent A

5 kraftfulla
åtdragningslägen.

Unik Triple Hammer teknologi
Med HiKOKIs innovativa “Triple hammer” funktion som gör
verktyget mycket snabb och med lägre vibrationer.
3 slagpunkter används istället för konventionell 2 slagpunkter.

Power mode
1,5 slag
per rotation

WH36DC har fem olika åtdragningslägen som gör
att du kan arbeta med en mängd olika skruvar och
material. Med det nya bultläget kan du dra åt eller
lossa bultar eller muttrar snabbt och effektivt. Vid
arbete med små och ömtåliga skruvar säkerställer
den känsliga avtryckaren åtdragning på ett
kontrollerat sätt.

Slagläge
Mjukt läge,
3 nedslag
per rotation

Jämförelse av skruvåtdragningshastighet.
Vid indrivning av en Ø 7,0x120 mm träskruv
i hårt trä utan ett förborrat hål.
WH36DC

5.6 sec.

Konkurrent A

6.6 sec.

Konkurrent B

6.8 sec.

För större skruvar och bultar upp till M18 ger power mode dig
maximal slagenergi. Tripple hammer funktionen gör 1,5 slag
per rotation, vilket täcker ett 30 % längre avstånd till städ
som utövar större kraft på skruven eller bulten jämfört med
en traditionell slagskruvdragare.
Skruvläge är idealiskt för att fästa små skruvar med full
kontroll. I detta läge gör trippel hammaren tre slag per
rotation vilket motsvarar en 50 % högre slaghastighet jämfört
med traditionella slagskruvdragare som ökar återdragnings
hastighet samtidigt som vibrationer och cam-out minskar.

Approx.

17%
snabbare.

Jämfört med konkurrenterna

Åtdragningsläge översikt.
250 Nm

215

200 Nm
150 Nm
100 Nm

95

76

80

50 Nm

Läge

Skruv

Power

Bult

Bult läge m.
auto-stopp*

Självgängande

900 /min.

3,400 /min.

2,900 /min.

2,900 /min.

3,700 /min.

Indikator
lampa

Max.
Varvtal
obelastad

*Stoppar automatiskt verktyget efter cirka 3-5 slag för att förhindra överdragning av bultar.
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