
Berbequim Aparafusador 18V LXT 50 Nm 5.0
Ah 2 Bat

DDF485RTJ

Tipo de bateria: LXT

Tensão da bateria: 18V

Amperagem da bateria: 5,0Ah

Motor: BL

RPM alta: 0 - 28.500Rpm

RPM baixo: 0 - 7.500Rpm

Par máx. de aperto junta dura: 50Nm

Par máx. de aperto junta
branda:

50Nm

Capacidade máx. em metal: 12mm

Capacidade máx. em
madeira:

38mm

Capacidade portabrocas: 1,5 - 13mm

Portabrocas automático:

Peso: 1,5Kg

Dimensões (CxLxA): 169 x 79 x 255mm

Tempo de carga: 45min

Posições de par de aperto: 21

Velocidades Mecânicas: 2

Velocidade variável
(interruptor):

Punho antideslizante:

Iluminação integrada:

Travão eléctrico:

Emissão de vibração: 2.50m/seg²

Incerteza da vibração: 1.50m/seg²

Incerteza (k) sonora: 3.00dB(A)

Pressão sonora: 82,00dB(A)

Potência sonora: 93,00dB(A)



Berbequim Aparafusador a bateria 18V Litio-ion que oferece uma maior eficácia de trabalho graças ao seu par de
aperto de 50 Nm, e seus 28.500 rpm.

Design compacto e ergonomico que reduz a fadiga do operador.
LED duplo com funções de feixe prévio e posterior ilumina a área de trabalho.
Duas velocidades variáveis: Perfuração leve (0-500 rpm) e perfuração rápida (0-1.900 rpm) para uma ampla gama de

aplicações de perfuração, fixação e aparafusação.
O motor BL usa eficientemente a energia para ajustar o par e as RPM conforme as necessidades de utilização.
Conveniente mandril sem chave de 13 mm (1/2 “) para mudança rápida de broca.
21 posições de par de aperto para um trabalho mais comodo e eficaz.
Modo de baixa velocidade para utilizar em zonas difíceis que exigem um elevado aperto
Tecnologia de Proteção Extrema (XPT) perfeita para proteger as máquinas frente ao pó ou chuva em aplicações

exteriores ou condições climatéricas adversas.
O circuito de proteção da bateria protege contra sobrecargas e sobreaquecimentos.
Gancho para o cinto reversível e duradouro, conveniente para prender temporariamente a ferramenta na cintura.
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