DCF894NT-XJ
18V XR Kolborstfri kompakt mutterdragare i TSTAK solo
Vår senaste 18V XR mutterdragare erbjuder högt vridmoment med kompakt design, idealiskt för
stålkonstruktioner, mekaniska fästelement och fordonsapplikationer. 3 lägen inklusive Precision Mode vilket
ger ultimat kontroll vid alla användningsområden. DEWALT kolborstfria motor och 18V XR-batterier ger lång
livslängd, hållbarhet och extra lång gångtid.
Säljargument
• NY 18V XR Kolborstfri mutterdragare med Precision Wrench™-funktion
• Kraftfull fläktkyld motor ger upp till 447 Nm i vridmoment och 3100 slag per minut för tunga fästelement
• Endast 178 mm lång och en vikt på 1,5 kg, gör den enkel att arbeta med och lätt att använda i trånga
utrymmen
• 3 olika lägen (Lågt varv, Precision Wrench™ samt högt varv) för optimal kontroll vid snabb infästning,
reducerar risken för skador på maskinen eller verktyget
• Lågt läge - lägre hastighet för precisionskrävande infästning samt högre varv vid urdragning för
snabbare arbetsflöde
• Precision Wrench™ - hjälper användaren att få full kontroll i framåtläge, maskinen pausar vid motstånd
för att göra användaren uppmärksammad på att moment uppstår
• 8895871266minskar hastigheten när momentet minskar för ökad komfort
• Högt varvtal ger full hastighet vid såväl framåt- som bakåtläge
• 1/2" (13 mm) fäste med spärrstift möjliggör effektivare vridmomenttillförsel och minskat slitage av
hylsan
• Stark vit LED med fördröjningsfunktion för förbättrad synlighet och funktionalitet
• Bekvämt gummigrepp och strömbrytare för ökad applikationskomfort och maximal kontroll
• Levereras med TSTAK 2 kitbox för att skydda verktyget. Kan kopplas ihop med andra lådor i TSTAKsortimentet
• Upp till 813 Nm för mer krävande applikationer
Standardutrustning

Specifikationer
Max vridmoment
Obelastad hastighet

Garanti
• Dewalt European Warranty 3 years (subject to
registration)

Slaghastighet
Antal lägen
Städstorlek och typ
Batteri
Uteffekt
Vikt
Längd
Hand/arm-vibration - slag
Avvikelse K 1 (vibration)
Ljudtryck
Avvikelse K 1 (ljudtryck)
Ljudeffekt
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)

447.0 Nm
0-900/0-2000/02000
3100 slag/min
3.0
1/2" Spärrstift
Li-Ion
580.0 W
1.5 kg
178.0 mm
13.5 m/s²
4.4 m/s²
94.0 dB(A)
3.0 dB(A)
105.0 dB(A)
3.0 dB(A)

