T12 AD

T12 Úhlová vrtačka 12 V
T12AD
Úhlová vrtačka T12AD nabízí kompaktní, přesný motor pro dlouhou životnost a dosahuje krouticí moment 18Nm. Celokovová přesná převodovka
poskytuje trvanlivost a efektivní přenos síly s excelentním šroubovacím a vrtacím výkonem v celém rozsahu 90°. Optimalizované, snadné ovládání a
kompaktní design umožňuje nářadí použít v různých polohách pro dosažení i špatně přístupných prostor. Pogumovaný tělo redukuje vibrace a
zabudované LED světlo zaručuje dobrou viditelnost ve stísněných podmínkách. 90° vrtací hlava s nízkoprofilovým bezkličkovým sklíčidlem 10 mm
(3/8") snižuje prostor potřebný na vrtání v porovnání s tradičními šroubováky/vrtačkami. Tím T12AD umožňuje přístup z mnoha úhlů vrtání i k mnoha
druhům šroubů. Inteligentní 1hodinová nabíječka maximalizuje chod baterie a dosahuje úrovně 80% nabití již po 30ti minutách. Rozsah
bezpečnostních opatření chrání baterii, nabíječku i nářadí. Obsahuje 2 x 1,5 Ah baterie s výkonnými Liion články. Dodáváno v měkké brašně.

Výkonný přesný motor pro vynikající výkon
2 x 1,5 Ah LiIon baterie s výkonnými články
Přesná kovová převodovka s naklápěním 90°
Nízkoprofilové 10 mm (3/8") sklíčidlo
Inteligentní 1hodinová nabíječka prodlužuje životnost baterie a minimalizuje čas nabíjení
Nabití na 80% již za 30 minut
Vestavěné LED světlo poskytuje osvětlení i ve stísněných místech
Pogumované rukojeti snižují vibrace a únavu
Nastavitelná rychlost, prodloužená délka a zpětný chod

Technické informace

Kompatibilní s

Výška

117 mm

Délka

297 mm

Šířka

52 mm

Hmotnost

1,2 kg

Otáčky naprázdno

0  620
otáček/minutu

Typ baterie

1,5 Ah Liion

Co je součástí balení  01:

1 x T12 Angle drill

Co je součástí balení  02:

2 x 1.5Ah LiIon
batteries

Co je součástí balení  03:

1 x Triton T12BC
Charger

Co je součástí balení  04:

1 x Soft carry case

Co je součástí balení  05:

1 x Instruction
manual

Typ sklíčidla

Bezkličkové 10 mm

Nastavitelná rychlost

Ano

Nabíječka

30 minut rychlé
nabití/1 hodina plné
nabití

T12 B

T12 1,5 Ah LiIon baterie 12 V

T12 HCB

Vysoce kapacitní baterie 3,0 Ah 12V

Co je součástí balení
1 x T12 Angle drill
2 x 1.5Ah LiIon batteries
1 x Triton T12BC Charger
1 x Soft carry case
1 x Instruction manual

Typ sklíčidla

Bezkličkové 10 mm

Nastavitelná rychlost

Ano

Nabíječka

30 minut rychlé
nabití/1 hodina plné
nabití

T12AD ...

