Satisfy Professional's Needs

Sladdlöst Multiverktyg
DTM51

Byte av

tillbehör utan verktyg

Kompatibla med alla OIS
(Oscillating Interface System)
tillbehör

Extremt mångsidig

Standardutrustningen kan variera mellan länder.

Stort urval av tillbehör f inns för
olika applikationer

Kapning av plaströr

Kapning av metall

Kantnära kapning

Hög verkningsgrad
• Upp till 20,000 oscillations/minut
• 3.2° oscillationsvinkel

Slipning och polering av olika material

Just
Omstartsspärr
Mjukstart

möjliggör noggrann landning
av arbetsstycket i olika tillämp

Sågning i kakel

Multivinkel inställning

Ergonomisk, bästa m

360 ° vinkel inställning gör det möjligt för användare att
placera tillbehören i 12 olika vinklar (30° graders intervall)
for att kunna komma åt trånga utrymmen.

• ergonomiskt utformad för att p
vilket krävs för maskiner med m
användningsområden och tillb
• med ergonomiskt placerad låso
slår på och av med fingret på d
maskinen med.

Tar bort bruk och kakelix

Fräsa ur fogar i kakel och klinker

Fräsa ur fogar i upp till 90º-iga hörn

Fönsterkitt, silikon

Djup insticksågning

Insticksågning

Gipsskivor

terbar hastighetsratt
Varningslampa vid låg
batterikapacitet

g av bladet på ytan
pningar.

möjliga grepp.

Drivs med 18V Li-ion Batterier

BL1850
5.0 Ah

BL1840

BL1830

BL1815/N
1.3/1.5Ah

3.0 Ah

Kantnära kapning för metall

4.0 Ah

passa många olika grepp,
många olika
behör.
omkopplare som du enkelt
den hand som du greppar

Kantnära kapning av spikar

Polystyren, gummi

Skrapning av golvplattor

Brett sortiment av tillbehör för olika tillämpningar
Sågning (instickssågning)
Tillämpningar:
Skärning av olika material såsom ek,
trä, gips, plast, kopparrör,
icke-härdade spikar, m.m.
Fördelar:
• Till skillnad från sticksågar, kan du
göra en urholkning i väggen för
eluttag m.m.
• Bladet kan vara placerad i tolv
olika vinklar för att möjliggöra
enkel hantering i trånga
utrymmen.

Sågning

Tillämpningar:
Skärning av olika material såsom ek,
trä, gips, plast, kopparrör,
icke-härdade spikar, m.m.
Fördelar:
• Segmentformen tillåter kantnära
sågning.

Slipning

Tillämpningar:
Träslipning, betongslipning eller
färgborttagning m.m. med en
mängd olika slippapper.
Fördelar:
• Kan slipa i hörn.
• Kan anslutas till dammsugare
med extra utsugssystem.

+

Avlägsna fog/ Skära kakel

Tillämpningar:
Byta trasiga kakel eller
klinkersplattor.
Fördelar:
• Mindre dammspridning tack vare
den oscillerande effekten.
• Segmentformen tillåter kantnära
sågning.

Skrapning

Tillämpningar:
Tar bort murbruk, kakelf ix, härdat
lim, fönsterkitt, fogtätning, färg m.m.
Fördelar:
Universalblad med en smal spets
tillåter enkel borttagning av fog,
fönsterkitt m.m.

Dammutsugningssystem
(Tillval)
Art Nr. 196765-1

Sladdlöst Multiverktyg

DTM51

Oscillationer/minut (opm)
Mått (L x B x H)

6,000-20,000
326x80x122mm med BL1815
340x80x122mm med BL1830
2.0kg med BL1815 eller BL1815N
2.2kg med BL1830 eller BL1840

Nettovikt*

Dammutsugningssystem finns som tillval för effektiv
borttagning av damm i enheter med slipskiva.

Variabel hastighet
*vikt enligt EPTA 01/2003

Mjukstart

Dammuppsamlare

Verktygsväska

