CD18V62NM

ПРИЛОЖЕНИЕ

АКУМУЛАТОРЕН
ВИНТОВЕРТ

Акумулаторен ударен винтоверт с
безчетков мотор CIMEX CD18V62NM-B –
флагманът в новата линия професионални
акумулаторни винтоверти на CIMEX!
Специално
разработен
за
професионална
употреба,
CIMEX
CD18V62NM-B съчетава в себе си всички
необходими за един професионалист
изисквания за перфектния винтоверт.

2
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

С въртящ момент от 62 Nm, батерия с
капацитет 4.0 Ah и безчетков мотор, две
скорости
и
ударна
функция,
акумулаторният
винтоверт
предлага
завидна универсалност на приложение.

62Nm
ВЪРТЯЩ
МОМЕНТ

4 Ah
LI-ION
БАТЕРИЯ

2000
ОБ. / МИН.

1. ПЛЪЗГАЧА ЗА СМЯНА НА СКОРОСТИТЕ
Позволява промяната на оборотите.

2. LI-ION БАТЕРИЯ С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ
4 Ah.

3. ПАТРОННИК
Има обхват до 13 мм. и е бързозатягащ, което позволява бърза и
лесна смяна на работния инструмент.

Той е практичен и разумен избор на
добра цена.

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

5. УДОБНА РЪКОХВАТКА
Приляга идеално в ръката на оператора.

6. СПУСЪК
С функция за плавно регулиране на оборотите.
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7. КУФАР ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
Предпазва уреда и зарядното устройство от нежелани удари при
транспортиране.

8. LED ОСВЕТЛЕНИЕ
Осветява работната зона.

9. БЕЗЧЕТКОВ ЕЛЕКТРОМОТОР
Предлага голям работен ресурс.
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА CD18V62NM
Максимален въртящ
момент

62 Nm

Захранващо напрежениe

18V DC / 4 Ah Li-Ion

Двигател

Безчетков

Степени

21 + 3

Патронник

макс. 0 - 13 мм.

Зарядно устройстово

2,2 А

CD18V62NM

АКУМУЛАТОРЕН
БЕЗЧЕТКОВ
ВИНТОВЕРТ
Още с хващането на машината в ръка, впечатление прави
отличният баланс и разпределението на тежестта. За разлика от
много други винтоверти, при продължителна работа със

Честота на удара (1 скорост) 0 – 6750

акумулаторният винтоверт CIMEX CD18V62NM-B се усеща липсата
на натоварване в областта на предмишницата, дължаща се на
необходимостта

Честота на удара (2 скорост) 0 – 30000

ръката

ви

да

компенсира

непрекъснато

недоброто разпределение на тежестта. Отлично балансираното

Обороти на празен ход (1
скорост)

0 – 450

Обороти на празен ход (2
скорост)

0 – 2000

Време за зареждане до
100%

60 мин.

тяло на винтоверта ви позволява продължителна употреба без
умора, а гумираната ръкохватка ви осигурява удобен и стабилен
захват.
Въртящият момент на акумулаторния винтоверт CIMEX
CD18V62NM-B е 62 Nm – стойност, позволяваща употребата му за
навиване на различни видове винтове – винтове за дърво,
самонарезни винтове за метал, винтове за бетон (АМО винтове
за директен монтаж). Използването на винтоверта с боркорони
за метал, дърво също е безпроблемно.
Батерията е с капацитет 4.0 Ah / 18V Li-Ion, осигуряваща

дълъг период на работа с едно зареждане, дори при големи
контролната платка, отговаряща за зареждането на батерията.
Този контролер осигурява оптимално бързо зареждане на
батерията в зависимост от състоянието и защитава батерията от
презареждане , дълбок разряд и претоварване. От горната
страна на батерията е разположен светодиоден индикатор за
заряда на батерията. В задната част на корпуса има USB извод,
позволяващ батерията да се използва като пауър банк за
зареждане на мобилен телефон.
Патронникът на винтоверта е изцяло метален с блокировка
и

QuickLock

заключване.

Съобразен

с

мощността

на
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натоварвания. Над елементите на батерията е разположена

машината, патронникът е с обхват до 13 мм. Формата на
челюстите е с допълнителен канал, позволяващ надеждно
директно захващане на битове без опасност от превъртане. Този
захващане на свредла с цилиндрична опашка.
Селектора за въртящ момент е 21 степени за оптимален
контрол върху мощността в зависимост от приложението – от

ОКОМПЛЕКТОВКА
•
•

•
•
•

малки винтове до тежки моменти на завиване и развиване.

Акумулаторен винтоверт CIMEX
CD18V62NM
Акумулаторна батерия 4.0 Ah / 18V Li-Ion
Бързо зарядно устройство
Куфар за съхранение и транспорт
Гаранционна карта + Ръководство

Безчетковият електродвигател на акумулаторният ударен
винтоверт CIMEX CD18V62NM-B e със значително по-дълъг живот
в

сравнение

със

стандартните

четкови

електродвигатели. Капсолован, двигателят работи без проблем в
силно запрашена среда, без опасност от повреди.
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допълнитен канал в челюстите допринася и за надеждното

