
PT001G

Pistol de bătut cuie fără cap
cu acumulator XGT 40Vmax

Volum de lucru
cu o singură încărcare a acumulatorului

Acumulator: BL4025

6.000 cuie
fixate

aproximativ

Viteza de tragere

mai mare

cu până la 

%20



Mărime reală.

Piston Contragreutate

Model
anterior

PT001G

Finisare de 
înaltă calitate

Durabilitate îmbunătățită

Poate fi folosit atât în poziție 
verticală, cât și orizontală

Vârf de contact cu adaptor de camă

Grosime 4 mm

Datorită vârfului reproiectat al ghidajului de acționare.

Motorul fără perii și ghidajul dispozitivului 
de acționare reproiectat scurtează timpul 
necesar pentru comprimarea și eliberarea 
arcului, oferind o viteză de tragere mai mare.

Cuiele pot fi fixate chiar și în canelura plintei.

Mecanism cu recul redus
• Permite fixarea mai ușoară a cuielor lungi.
• Asigură o finisare de înaltă calitate.

2,4kg
Greutate netă

Acumulator: BL4025

100Model anterior 18V

120PT001G

Viteză de tragere MareMică

Mecanism de contact cu sistem de blocare
Permite baterea continuă a cuielor prin tragere. 
Dacă vârful de contact nu este apăsat pe piesa de 
lucru, butonul de declanșare nu poate � apăsat.

eXtreme Protection Technology

Design compact și greutate redusă

226mm

Trageri rapide datorită 
motorului fără perii de carbon

Cuie

15/18/25/30/35 mm
Lungime

ø0,6mmDiametru
•  Poate fixa cuie cu o lungime de până la 35 mm

•  Mecanism împotriva declanșării în gol

Mâner cu design ergonomic

Vârful de contact a fost proiectat 
pentru a oferi o vizibilitate crescută

Lumină de lucru LED
Adâncime de lucru  
ajustabilăVolum de lucru

cu o singură încărcare a acumulatorului

Acumulator: BL4025

6.000 cuie
fixate

aproximativ

Viteza de tragere

mai mare

cu până la 

%20



Putere

Rezistență
Comunicare
Digitală

Ciocan rotopercutor SDS-MAX Demolator SDS-MAX

Mașină de cosit

Debitator

Multifuncțională

Mașină
de su�at

Su�antă

Mașini de tuns
gard viu

Pistol pentru
cuie cu jumatate
de cap

Pompă
de aer

Aparate radio

Lumini de lucru

Ventilator

Ladă frigori�că

Fierbător de apă

Chei cu impact

Ciocane
rotopercutoare

Ciocan rotopercutor SDS-MAX

Mașină de găurit
unghiulară

Foreză de pământ

Demolator SDS-MAX

Polizoare unghiulare

Fierăstraie circulare

Fierăstraie 
pentru tăieri
înclinate

Fierăstraie
cu lanț

Mașină
de polișat

Rindea

Fierăstrău cu bandă

Fierăstrău
circular cu
plonjare

Mașină
de frezat

Debitator
metale

Fierăstraie circulare
cu mâner amplasat
în spate

Fierăstrău
alternativ

Aspiratoare

Aspirator

Aspirator
tip rucsac

Mașini de cosit
Fierăstrau
emondor

Mașină de înșurubat
cu impact Mașini de înșurubat și găurit cu percuție

Mașini de găurit și înșurubat

22 min

50 min

45 min

28 min

DC40RA

30 min

85 min

67 min

38 min

DC40RC

*1BL4020 2.0Ah 

*1BL4025 2.5Ah

BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

Timpi de încărcare

*1 Acumulator recomandat

Pistol de bătut cuie fără cap cu acumulator

Reglare adâncime

Auto Stop

Lumină de lucru LED

PT001G
Lungime cuie
Diametru cuie
Capacitate magazie
Volum de lucru aprox. cu o singură 
încărcare a acumulatorului
Vibrații
Nivel presiune acustică
Dimensiuni (L x l x H) 
Greutate netă

15, 18, 25, 30, 35 mm / 23 Ga
0,6 mm
120
6.000

2,5 m/s² 
79 dB(A)
cu BL4020 / BL4025: 265 x 86 x 226 mm
2,4 - 3,0 kg

Mașini de bătut cuie cu acumulatori
LXT 18V și CXT 12Vmax

DPT353 PT354D

Accesorii
Vârf de protecție
Cod comandă: 422872-7
Pentru protejarea materialului.

Componența setului de livrare: 
PT001GD101: Acumulator BL4025 (40Vmax/2,5Ah, 1 buc.) (191B36-3), încărcător rapid 
DC40RA (191E07-8), cheie imbus 3 mm (783201-2), agăţătoare de curea (346317-0)
PT001GZ: Cheie imbus 3 mm (783201-2), agăţătoare de curea (346317-0).
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