
 18V
Fogpistol
AC18DA

Jämn ström 
och rätt tryck.
Upptäck vår nya batteridrivna 18V 
fogpistol AC18DA.

Variabel hastighet via brytare och vred

Droppspärrs funktion

 Tryckkraft 3,000 N

NYHET



Lätt att använda.
Inget droppande,  
inget slöseri.

AC18DA
fogpistol

Standard accessories1

Batteri BSL1820M, snabbladdare UC18YSL3, patronhållare  
300 ml, tub 400 ml, skyddsglasögon, slaglängd 216 mm.

Specifikationer 
Volt  18V
Tryckkraft  3,000 N
Varvtal obelastad Upp till 14 mm/s
Variabel hastighet via  
brytare och vred Ja
Variabel hastighet Ja
LED  Ja
Verktygslöst kolvbyte Ja
Anti-dropp funktion Ja
Dimension (L x W x H) 482 x 280 x 82 mm
Vikt2  2.3 kg

Med vår nya 18V batteridrivna fogpistol 
AC18DA kan du arbeta lätt och bekvämt. Den 
har en anti-dropp funktion som förhindrar 
att tätningsmaterialet, som finns kvar i 
munstycket, droppar. Fogpistolen är utrustad 
med variabel hastighet via brytare och vred, 
för full kontroll. Den självstående designen 
gör att du kan ställa verktyget upp och ner 
utan problem.

Denna modell kännetecknas för sin låga 
vikt och smarta design. Användarvänlig i 
trånga utrymmen. Den robusta, självstående 
designen gör att du enkelt kan placera 
verktyget upp och ner, vid t.ex pauser.

Smart design.
Hög komfort.

 1  Vikt enligt EPTA-förfarande 07/2014. 
2 Standard tillbehör kan variera beroende på land.



Variabel hastighet via brytare 
och vred för optimal kontroll 
av tätningsmaterial

Bekväma funktioner

Patron Påse Bulk
≤ 400 ml 400 ml 600 ml

Patronhållare + kort slaglängd •

Tub 400 ml + kort slaglängd • • •

Tub 600 ml + lång slaglängd • • • •

Typ av kolv

Fogpistolen är lämplig för flera applikationer och kan användas med 
olika tillbehör och egenskaper. I tabellen nedan hittar du de olika 
alternativen, beroende på projekt. Gå efter patroner, påse eller bulk.

Lämplig för en mängd
olika material

LED-ljus för perfekt belysning 
av din arbetsplats.

Autoreverserande 
droppspärrs funktion, för en 
ren arbetsplats och mindre 
materialspill.

Verktygslöst kolvbyte
för snabbt och enkelt arbete.

Vridbar 360° hållare för hög 
flexibilitet.

Munstycksnål på hållare för 
att öppna upp, redan använt 
material.
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