Gwoździarka akumulatorowa
DeWALT DCN890N-XJ
Kod produktu: DCN890N-XJ

2 609,91 zł brutto

Gwoździarka akumulatorowa DeWALT DCN890N-XJ
Akumulatorowa gwoździarka DeWalt DCN890N-XJ do betonu z silnikiem
bezszczotkowym 18 V, który zapewnia wydłużony czas pracy i sporą moc przy
wstrzeliwaniu dłuższych gwoździ. W pełni naładowany akumulator pozwala
wykonać 600 strzałów (biorąc pod uwagę standardowe gwoździe 20 mm o
średnicy 2,6 mm) lub 245 m szyn do płyt kartonowo-gipsowych (gwoździe
umieszczone co 40 cm).
Dodatkowo gwoździarka ma trzy poziomy mocy, optymalizujące gwoździarkę do
gwoździ o różnej długości i różnych typów materiałów bazowych.

Dane techniczne:
-

technologia akumulatorów XR Li-Ion
napięcie akumulatora: 18 V
średnica gwoździa: 2.6-3.7 mm
kąt pochylenia magazynka: 15 °
ładowanie magazynka: od tyłu
długość gwoździ: 13-57 mm
pojemność magazynka: do 30 gwoździ
sposób aktywacji: dotykowy i sekwencyjny
wymiary (dł. x szer. x wys.): 415 x 100 x 390 mm
waga: 4,2 kg
tryb pracy gwoździarki: wybieralny

-

zintegrowany hak do pasa: tak
usuwanie zacięcia: tak
zakres temperatury: -20 do 50°C
wskaźnik uszkodzenia: tak

Zalety:
- gwoździarka do betonu wyposażona w z silnik bezszczotkowy zapewniającym
wydłużony czas pracy i moc do wstrzeliwania dłuższych gwoździ
- trzy poziomy mocy optymalizujące gwoździarkę do wbijania gwoździ o różnej
długości oraz różnych typów materiałów bazowych
- sekwencyjny tryb pracy pozwala precyzyjnie wstrzeliwać gwoździe, a tryb
szybki zderzakowy „RapidCycle” służy do zastosowań wymagających szybszego
współczynnika wstrzeliwania
- urządzenie je szybko gotowe do strzału i charakteryzuje je minimalny odrzut
- mechaniczny napęd zapewnia stałe osiągi w ekstremalnych temperaturach
oraz ogranicza konieczność częstego czyszczenia
- lepsza widoczność pola pracy, dokładność i większa trwałość dzięki smukłej
końcówce stykowej
- beznarzędziowe odblokowywanie/usuwanie gwoździa minimalizujące przestoje
podczas pracy
- bardzo dobre parametry dotyczące wibracji i hałasu
- gwoździarka wyposażona jest w odwracalny hak do zawieszania na pasie
roboczym zwiększając wygodę użytkowania w warunkach budowlanych
- konstrukcja akumulatorowa pozwala na pracę bez uciążliwości związanych z
zasilaniem sieciowym
- w zestawie z 2 różnymi końcówkami stykowymi do ścian kartonowo-gipsowych
lub do użytku z szeroką gamą mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych
elementów mocujących

Zestaw zawiera:
- odwracalny hak na pasek
- końcówki stykowe
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