
DCF620D2K-QW
Gipsskruvdragare, 18 V, XR, kolborstfri, 2,0 Ah,
TSTAK, DCF6201

    •  Skruvmagasinet är enkelt att öppna för rengöring

    •  Låsbar strömbrytare för ihållande arbete

    •  En av de lättaste och mest kompakta verktygen på marknaden - det garanterar att du kan arbeta
bekvämt och komma åt i små utrymmen

    •  Kraftfull kolborstfri motor med 440 varv/min driver skruvar effektivt och ger maximal gångtid samt ett
kompakt verktyg

    •  Skruvmagasinet passar de flesta bandade skruvarna

    •  Minnesfunktion kommer ihåg din djupinställning när du tar bort och byter ut det justerbara skruvhuvudet

    •  Robust och tålig design

    •  Justerbart skruvhuvud för lös skruv medföljer

    •  Verktygsfri djupinställning med finjustering för enkel men effektiv inställning

    •  18 V, XR, 2.0 Ah, kolborstfri gipsskuvdragare för effektiv montering av gips

    •  LED-belysning för arbete på ställen med begränsat ljus

    •  2.0 Ah batterier med hög kapacitet tillsammans med kolborstfri motor ger extremt lång gångtid och
kompatibilitet med resten av 18 V verktygen i XR-serien

    •  Vinklad bälteskrok kan placeras där du önskar

    •  Ergonomisk utformat gummigrepp ger dig stor komfort

    •  Roterbart skruvmagasin för enkel åtkomst i hörn

    •  Levereras med TSTAK II Förvaringslåda som kan kopplas ihop med andra lådor i TSTAK-systemet

    •  förvaringslåda TSTAK II

    •  DT7205 skruvbits PR2

    •  skruvhuvud för lös skruv

    •  2 st 18 V 2.0 Ah batterier

    •  DCF6201 skruvmagasin

    •  DT7520 magnetisk bitsförlängare med 25 mm
skruvbits PR2

    •  XR multiladdare

Specifikationer
Skruv-typ/ändamål Gipsväggsskruvar
Obelastad hastighet 0 - 4400 varv/min
Max vridmoment 30/5 (Hård/mjuk)
Fäste 6.35 mm
Uteffekt 435.0 W
Sorterat Yes
Vikt (med batteri) 1.88 kg
Längd 380.0 mm
Huvudlängd 335.0 mm
Höjd 233.0 mm
Hand/arm-vibration - slag <2.5 m/s²
Avvikelse K 1 (vibration) 1.5 m/s²
Ljudtryck 77.0 dB(A)
Avvikelse  K 1 (ljudtryck) 3.0 dB(A)
Ljudeffekt 88.0 dB(A)
Avvikelse  K 2 (ljudeffekt) 3.0 dB(A)

Standardutrustning

Garanti

Säljargument

    •  DEWALT 3-års garanti  på elverktyg (vid
registrering)


