
Diametru maxim al 
discului

ø240 mm

240 mm UT001G / UT002G
Mixer cu acumulatori

UT001G UT002G
Tip prindere: prin înfiletare Mandrină de ø13mm 
disc și lamă de amestecare inclusă



eXtreme Protection 
Technology

Eficiență sporită

2 mânere ergonimice în formă de D cu un 
cauciuc moale
Permite utilizatorului o prindere sigură și precisă

Soft start
Viteza redusă a discului la începutul mixării oferă:
• forță redusă de reacție a utilizatorului      
• reduce la minim riscul stropirii cu material.

UT001G: 
Tip prindere: prin înfiletare 
M12/ M14 

UT002G:
Mandrină
Capacitatea mandrinei 
2 - 13 mm 

Diametrul maxim al discului

Mecanismul lamei de amestecare

Capacul acumulatorului are rolul de a-l 
proteja în timpul lucrului.

Maneta minimizează șansa ca întrerupătorul sau butonul de 
blocare să fie blocat de un material aderent și întărit.

Acumulatori 
compatibili
BL4080F, BL4050F
BL4040, BL4025
BL4020

Capac
ø240 mm

imagine: 
UT001G cu disc de mixare

Buton de blocare

Întrerupător

Trăgaci pentru controlul variabil al 
vitezei

În timpul amestecării, viteza lamei poate fi 
reglată prin acționarea trăgaciului pentru 
a reduce șansele ca materialul să sară în 
afara găleții.

Pentru lucrări di�cile, 
precum mixarea 
cimentului

＋

Reductor planetar în 2 trepte

Posibilitatea reglării vitezei în funcție de 
material

Controlul vitezei variabile 
prin manetă

Viteză maximă

0 - 920
min-1

pentru mixarea materialelor 
vâscoase, precum cimentul.

pentru mixarea mixarea rapidă 
a materialelor vâscoase, 
precum mortarul sau vopseaua.

Viteză minimă

0 - 500
min-1

Viteza de mixare poate � selectată în funcție 
de materialul care urmează să �e amestecat

photo: UT001G 

photo: UT001G 



Diametru disc mixare 

Lamă

Forma

Cod comandă

Dimensiunea 
șurubului

Cod comandă

Cod comandă

Conținut 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 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4080F 8.0Ah

Timpi de încărcare
UT002G

UT001G: disc de mixare, lamă de amestecare, chei, acumulator, încărcător
UT002G: cheie pentru mandrină, cheie Hex, disc de mixare, lamă de amestecare, chei, acumulator, încărcător

Mixer
Turație variabilă

Reductor planetar în 2 
trepte
Viteză constantă reglată 
electronic
Soft Start

UT001G

240 mm UT001G / UT002G

Diametru discului
Capacitatea mandrinei
Turație în gol (RPM)
Nivel presiune acustică
Nivel putere sonoră
Vibrații (m/s2)
Dimensiuni
(L x l x H)
Greutate netă

240 mm 
-
High / Low: 0 - 920 / 0 - 500
81 dB(A)
92 dB(A)
2.5 m/s² 
*414 x 458 x 235 mm 

5.7 - 7.0 kg 

240 mm 
2 - 13 mm 
High / Low: 0 - 920 / 0 - 500
81 dB(A)
92 dB(A)
2.5 m/s² 
404 x 458 x 235 mm 

5.8 - 7.2 kg

Accesorii

130 150 165 135

A-43686 A-43692A-43670

M8 x 25 M8 x 18M8 x 18

251686-5 265220-5

A-43723

265220-5

Oțel inoxidabil (M12, L: 584mm, D: 12mm)

168439-5 A-43773

175

A-43701

W5/16 x 16

265475-2

175

312D12-8

M8 x 16

265440-1

183

A-43739

W5/16 x 16

265475-2

190

A-33065

W5/16 x 16

265475-2

201

A-33071

W5/16 x 16

265475-2

220

A-43717

M8 x 16

265440-1

W5/16 x 16

265475-2

cu disc de mixare și Shaft
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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


