
Moment de 
strângere

210
N·m

Utilizare continuă cu acumulator încărcat complet BL4025

Șuruburi de 120 mm pentru metal.

aprox 280 buc.

TD003G
Mașină de înșurubat cu impact



N·m
210

Moment maxim 
de strângere

Selecție simplă a modulului de impact

Carcasă de aluminiu

Controlul variabil al vitezei prin acționarea 
comutatorului

 1 T-mode4 trepte de viteză
(pentru șuruburi 
auto�letante)

(Max/ Hard/ Med. / Soft 
pentru șuruburi)

Mod
Direcția 
rotației

Modul T

Înșurubare

Deșurubare

Funcții asistate

Nu

Înșurubare
Oprește mașina imediat ce a fost 

detectat impactul
 

4 trepte de 
viteză

Deșurubare

Nu

Oprește mașina la aproximativ 0,2 secunde 
după ce afost detectat impactul.

Montarea ușoară a bit-ului
Bitul se motează mai ușor datorită îmbunătățirii 
mecanismului de prindere, având o rezistență de frecare 
redusă.

 

2 lumini de lucru tip LED dispuse 
stânga/dreapta Tehnologia eXtreme 

Protection Tipul de iluminare
• Pentru a aprinde lumina, poziționați 

maneta de schimbare F/R în poziția neutră, 
apoi apăsați  trăgaciul. Pentru a stinge 
lumina, eliberați trăgaciul.

• Lumina se stinge automat după o ora de la aprinderea acesteia.

Controlul constant al vitezei

Permite utilizarea mașinii la aceeași viteză indiferent de nivelul de 
încărcare al acumulatorului.

Structură anti-balansare a bit-ului. 
Obținută prin creșterea tensiunii arcului de susținere a 

manșonului. 



Set de livrare: 

22 min

50 min

45 min

28 min

DC40RA

30 min

85 min

67 min

38 min

DC40RC

76 min 170 min

BL4020*1 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah

Timpi de încărcare

*1 Acumulatori recomandați

Set pentru agățarea mașinii

Accesorii

Cod comandă: 191F58-7

Permite agățarea rapidă a mașinii pe un suport 
de prindere a centurii de talie, pentru a preveni 
căderea.

agățătoare de curea

Mașină de însurubat cu impact

Turație variabilă

Frână de motor

Rotație dreapta/stânga

4 trepte de viteză 
reglate electronic
Viteză constantă reglată 
electronic
Lumină de lucru tip LED

Valiză de transport

TD003G

Capacitate de 
înșurubare

Turație de mers în gol 
(RPM)
Bătăi pe minut (IPM)
Moment de strângere
Moment max. de strângere
Vibrații
Nivel presiune acustică
Nivel putere sonoră
Dimensiuni (L x l x H)

Net weight

Șuruburi normale: M4 - M8, Standard: M5 - M16
de rezistență: M5 - M14, metal: 22 mm
Șuruburi autofiletante (în lungime): 22 - 125 mm
0 - 3,700 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 / 0 - 2,400

 0 - 4,100 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400
Hard / Med. / Soft: 170 / 50 / 20 N·m 
210 N·m
11.9 m/s²
95 dB(A)
106 dB(A)
w/o acumulator: 121 x 86 x 195 mm
w/ BL4020 / BL4025: 121 x 86 x 245 mm
w/ BL4040: 121 x 86 x 252 mm
1.7 - 2.9 kg
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Putere

Rezistență
Comunicare
Digitală

Ciocan rotopercutor SDS-MAX Demolator SDS-MAX

Mașină de cosit

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


