CD12V160NM 2 x
1,5 Ah

ПРИЛОЖЕНИЕ
Акумулаторен ударен винтоверт / гайковерт
CIMEX CD12V160NM – мощност и практичност,
събрани в компактен корпус.

АКУМУЛАТОРЕН
УДАРЕН
ГАЙКОВЕРТ /
ВИНТОВЕРТ

С въртящ момент от 160 Nm и захват за
битове ¼ този акумулаторен ударен винтоверт
се справя с лекота с завиването на винтове с
голяма дължина. Благодарение на ударната
технология, ударният винтоверт превъзхожда
значително стандартните винтоверти не само
по мощност но и по отношение на умората при
работа. При ударните винтоверти, дори при
работа с една ръка, натоварването на ръката е
значително по малко и отсъства характерния
момент на усукване на ръката при завиване с
голямо усилие.

2
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

160Nm 1,5 Ah 2400
ВЪРТЯЩ
МОМЕНТ

LI-ION
БАТЕРИЯ

ОБ. / МИН.

1. СТАНДАРТНА LI-ION БАТЕРИЯ - 2БР.
Тип пълнител, 2 х 1,5 Ah.

2. ПАТРОННИК
Патронник: ¼

3. БУТОН ЗА РЕВЕРС
С три позиции – завиване / блокиран / развиване.

Идеален за ежедневна употреба, ударният
винтоверт е подходящ за ежедневна работа
при изграждане на дървени конструкции и
къщи, мебели от масив, монтаж на сандвич
панели и покривни конструкции.

4. УДОБНА РЪКОХВАТКА

6. КУФАР ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
Предпазва уреда и зарядното устройство от нежелани удари при
транспортиране.
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7. LED ОСВЕТЛЕНИЕ
Осветява работната зона.
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8. ИНДИКАТОР ЗА НИВОТО НА БАТЕРИЯТА
6
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С функция за плавно регулиране на оборотите.
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Приляга идеално в ръката на оператора.

5. СПУСЪК

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
CD12V160NM 2 x 1,5 Ah

CD12V160NM 2 x 1,5 Ah

Максимален въртящ
момент

160 Nm

Захранващо напрежениe

12V DC / 2 х 1.5 Ah Li-Ion

Двигател

Четков

Обороти на празен ход

0 – 2400

Патронник

¼

Зарядно устройстово

1,5 А

Време за зареждане до
100%

60 мин.

АКУМУЛАТОРЕН
УДАРЕН
ГАЙКОВЕРТ /
ВИНТОВЕРТ
Снабден с изцяло метален редуктор, ударният
винтоверт CIMEX CD12V160NM се задвижва от
висококачествен

електродвигател

с

голям

експлоатационен живот.
Компактния корпус на машината позволява
работа в тесни пространства. Корпусът е изработен от
удароустойчива материал и е с гумирано покритие.
Гумираната раковата, осигурява отличен захват без
приплъзване.
За удобство при работа при слаба осветеност, в
разположена лед

светлина осветяваща работната зона, а до нея от
лявата страна се намира индикаторът за новото на
заряд на батерията.
Бутонът за реверс (смяна на посоката на
въртене) е с три позиции – ляво, дясно въртене и
позиция за блокиране на пусковият бутон от
случайно задействане.
Спусъкът на винтоверта е снабден с електроника
за

безстепенно

регулиране

на

оборотите

до

максималните – от 0 до 2400 об./мин.
В удобната гумирана ръкохватка която осигурява
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областта под патронника е

отличен захват при работа без приплъзване се

Батериите са L-ion 12V и са с капацитет по
1500 mAh. Осигуряват изненадващо добър ресурс
при продължителна работа. В батерията стандартно е

ОКОМПЛЕКТОВКА
•
•

•
•
•

вградена платка за защита от претоварване, дълбок

Акумулаторен ударен гайковерт /
винтоверт CIMEX CD12V160NM
Акумулаторна батерия 1.5 Ah - 2бр.
Бързо зарядно устройство
Куфар за съхранение и транспорт
Гаранционна карта + Ръководство

разряд.
Зареждането на батерията се осъществява
посредством бързо зарядно устройство, което я

батерията за 1 час.
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намира батерията тип пълнител.

