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Powering Professionals since 1898

BWS 12C
• 	Skift hoved uden brug
af værktøj for hurtigt og
nemt at skifte mellem en
lang række forskellige
arbejdsopgaver
• 	En del af den kompakte
12 volt Lithium-Ion serie
• 	Enhåndsbetjening
• 	LED-lys der oplyser
arbejdsområdet

1.398,–

Det nye batteridrevne
multiværktøj tilbyder dagens
professionelle håndværkere
maksimal fleksibilitet med
udskifteligt hoved for løsning af
en lang række arbejdsopgaver...

1.748,- inkl. moms

Skift hoved uden
brug af værktøj
*

Standardudstyr – 2 x 1,5 Ah Li-Ion
batterier, lader, vinkelskruehoved,
multihoved, træ/metalklinge, slibebund,
slibepapir med 5 stk. korn 60, 80 og 120,
samt taske
Varenummer 4935411670 EAN-kode 4002395130962

*

WARRANTY • GARANTIE
*kommer snart

En del af AEG‘s
kompakte 12 volt
Lithium-Ion serie

ANVENDELSESGUIDE

KOMMER SNART
Slagskruehoved
(kommer 4. kvartal 2010)
Til krævende
fastgørelsesopgaver:
• Kraftfuld skruning
• Slagskruning
• Fastgørelse på steder
med begrænset plads

Tekniske data:

Multifunktions
hoved

Vinkel
skruehoved

Omdr. ubelastet

0 – 2000 o/min

Slagtal

0 – 3100 slag/min

Maks. drejningsmoment

62 Nm

Til skæring, savning, slibning,
trimning og skrabning!!!

Perfekt til bore- og
skrueopgaver på steder
med begrænset plads,
som f.eks.:

Værktøjsoptagelse

1

• D yksavning i træ og metal
• Save rør af helt inde ved
væggen

Hammerhoved

• Mellem bjælker

(kommer 1. kvartal 2011)

• I køkkenskabe

• Slibning på steder med
begrænset plads

⁄4˝ Hex

Slår hurtigt og nemt søm i uden at
efterlade mærker. Perfekt på steder hvor
man ikke kan svinge
en almindelig
hammer:

• Elskabe

• Trimme laminatgulve eller
afkorte dørkarmens
bundstykke
• Fjerne gammelt
cementmørtel mellem
mursten

• Dørkarme og dørstoppere
• Slå søm i under gulvbrædder
• Fastgørelse af kabelclips

Tekniske data:
Tekniske data:

Omdr. ubelastet

0 – 550 o/min

• Slå søm i gulv- og loftsbjælker

Tekniske data:

Drejningsmoment

12 Nm

Svingningsvinkel venstre/højre

1,5° / 1,5°

Bor Ø i træ/stål

18 / 10 mm

Slagtal

0 – 3600 slag/min

Svingningstal, ubelastet

20.000 o/min

Borepatron

1,0 – 10 mm

Maks. sømdimensioner

3,1 x 80 mm

Bimetal dyksavklinge,
29 mm
Varenr. 4932352613

Dyksavklinge,
34 mm
Varenr. 4932352612

Skraber
Varenr. 4932352611

Segmentsavklinge,
85 mm
Varenr. 4932352614

Slibebund
Reservedelsnr.
303590002

Slibepapir
K 60 4932352671
K 80 4932352672
K 120 4932352673

Tilbehørssæt
med 20 dele
Varenr. 4932352610

www.aeg-powertools.dk

