Акумулаторен гайковерт ½ CIMEX
CW18V350NM-B,
мощен
професионален акумулаторен ударен
гайковерт с безчетков двигател
(BLDC / BRUSHLESS) с максимален
въртящ момент 350 Nm.
Предназначен
за
ежедневна
употреба, акумулаторният ударен
гайковерт
намира
широко
приложение в строителството при
монтаж
на
скелета,
метални
конструкци, монтаж на дървени
конструкции.
Освен
в
строителството,
гайковертът е подходящ за употреба в
сервизни работилници.

CW18V350NM-B
УДАРЕН
АКУМУЛАТОРЕН
ГАЙКОВЕРТ
2

350Nm 4 Ah
LI-ION
БАТЕРИЯ

ВЪРТЯЩ
МОМЕНТ

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

2300
ОБ. / МИН.

1. БЕЗЧЕТКОВ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ
Производител Mabuchi - Япония.

2. МОЩНА LI-ION БАТЕРИЯ
4 Ah.

3. ПРЕХОДНИК
От квадрат ½ към държач за битове с фиксатор.

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.

7. КУФАР ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
7

Предпазва уреда и зарядното устройство от нежелани удари при
транспортиране.
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
CW18V350NM-B

C W18V350NM-B

Максимален въртящ
момент

350 Nm

Захранващо напрежениe

18V DC / 4.0 Ah Li-Ion

Двигател

Безчетков

Степени

3 + 2 реверс

Шпиндел

квадрат ½ + преходник ½ към ¼

Зарядно устройстово

2,2 А

Време за зареждане до
100%

60 мин.

УДАРЕН
АКУМУЛАТОРЕН
ГАЙКОВЕРТ
Задвижван от здрав японски безчетков електродвигател на
компанията Mabuchi, акумулаторният гайковерт достига въртящ
момент от 350 Nm, като на разположение са 3 степени на
завиване. Теглото на машината e отлично разпределено, като за
баланса допринася и батерията. Така той предоставя усещането
за по-голям комфорт при работа в сравнение с пневматичните
гайковерти при които тежестта е изнесена към предната част.
Без батерия, теглото на машината е само 1,04 кг.
Шпинделът

е

с

квадрат

½

и

е

изработен

от

висококачествена хром-молибдена стомана отличаваща се
много висока износоустойчивост и здравина. Стандартно в
комплекта е включен и преходник от квадрат ½ към държач за
битове с фиксатор.
Тялото на ударния мехнизъм както и самия ударен
механизъм, всички елементи на редуктора са изцяло метални.
Бутонът за реверс (ляво/дясно въртене) се намира над спусъка

блокиран / развиване. Благодарение на разположението си,
смяната на посоката на въртене, може да се извърши мигновено
с ръката с която държите машината. Спусъкът на акумулаторният
ударен гайковерт е с функция за плавно регулиране на
оборотите. Контролът на въртящият момент при завиване и
оборотите се регулират електронно, чрез контролера за
управление

на

безчетковия

електродвигател.

Превключването между отделните степени на завиване се
извършва

чрез

разположения

над

батерията

бутонен

превключвател със светлинна индикация. В зависимост от
избраната степен, работния диапазон е:
1-ва степен: 200Nm / 0-1600 об./мин.
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за включване на машината и е с три позиции – завиване /

2-ра степен: 250Nm / 0-1800 об./мин.
3-та степен: 350Nm / 0-2300 об./мин.

ОКОМПЛЕКТОВКА

максимални т.е. 350Nm. Тук обаче, благодарение на дигиталния
контролер имаме отново два режима на работа. В първият

•
•
•
•

•
•
•

Акумулаторен ударен гайковерт CIMEX
CW18V350NM-B
Преходник от ½ към ¼
Акумулаторна батерия 4.0 Ah / 18V Li-Ion
Щипка за колан
Бързо зарядно устройство
Куфар за съхранение и транспорт
Гаранционна карта + Ръководство

режим

(по

подразбиране)

при

натискане

на

спусъка,

акумулаторният ударен гайковерт развива до отпускането на
спусъка. Вторият режим, активаращ се с бутон (B) предлага
функция „автоматичен стоп“. При активиране на тази функция,
след натискане на спусъка, машината се изключва автоматично,
когато няма натоварване на двигателя – т.е. когато скрепителния

елемент които развивате се развие, гайковерта се изключва.
Функция, която значително намалява риска от изпадане на болта
или гайката от монтираната вложка.
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В режим на развиване, мощността и оборотите са винаги

