
DCF896NT-XJ
18V XR TOOL CONNECT kulløs kompakt slagnøgle
med højt moment, løs enhed i TSTAK

    •  Helt ny 18V XR kulløs kompakt slagnøgle med højt moment og ToolConnect™

    •  Indbygget Tool Connect-teknologi til lagerstyring via Tool Connect app: Brugeren kan se, om værktøjet
er i nærheden og hvor det sidst blev set.

    •  Brugen kan aktivere og deaktivere værktøjet via Tool Connect app’en eller automatisk deaktivere
værktøjet, når det er uden for rækkevidde.

    •  3 hastigheds- og momentindstillinger til optimal kontrol ved befæstelsesopgaver, så brugeren kan
tilpasse indstillingerne til øget produktivitet ved gentagne opgaver samt reducere slide på på arbejdsemnet,
tilbehør eller komponenter

    •  Funktionen ”Tapping Mode”, eksklusivt for ToolConnect-versionen af denne maskine

    •  Kraftfuld luftafkølet motor yder op til 447Nm vedvarende drejningsmoment og op til 3100 slag pr. minut
ved krævende befæstelsesopgaver

    •  Med en længde på blot 178mm og en vægt på kun 1,5 kg har værktøjet masser af kraft og er samtidig
kompakt nok til at kunne anvendes på trange områder.

    •  3 indstillinger (Low, Precision Wrench™, High) til optimal kontrol ved befæstelsesopgaver, hvilket
reducerer risikoen for skade på arbejdsemnet, tilbehør eller komponenter

    •  Indstillingen "Low" har en lavere hastighed til mere sarte befæstelsesopgaver, men har fuldt
omdrejningstal ved bagudgående gear, hvor højt moment er et mindre problem

    •  "Precision Wrench™" har fuldt omdrejningstal i fremadgående gear, indtil værktøjet begynder at slå. Da
bremser værktøjet ned, så brugeren kan stoppe, og slår da med 3100 slag/minut, hvis højere moment er
påkrævet. ToolConnect muliggør fuld brugerindstilling af denne funktion.

    •  "Precision Wrench™" i bagudgående gear slår med højt moment for at løsne bolten. Når værktøjet
mærker, at bolten er løsnet, sætter det hastigheden ned, så bolten ikke skrues helt af. ToolConnect
muliggør fuld brugerindstilling af denne funktion.

    •  "High speed" har fuld hastighed ved både højre- og venstreløb

    •  1/2" (13 mm) firkantfæste med låsepind til mere effektiv momentoverførsel og godt greb i tilbehøret

    •  Klart, hvidt LED-lys med forsinkelseseffekt øger overblikket og giver lygte-funktion

    •  Brugervenligt gummibeklædt greb og kontakt til optimal brugerkomfort og kontrol.

    •  Op til 813Nm "breakaway" moment til stædige bolte

Specifikationer
Afgiven effekt 580.0 W
Maks. drejningsmoment 447.0 Nm
Maks tilspændingsmoment ved brud 813.0 Nm
Antal tilstande 4.0
Amboltstørrelse og -type 3/4" savtakket pin
Hastighed, ubel. 0-2000
Slag pr. minut 0-3100 slag/min.
Vægt 1.5 kg
Hånd/Arm-Vibration - slag 13.5 m/s²
Usikkerhed K 1 (Vibration) 4.4 m/s²
Lydtryk 94.0 dB(A)
Usikkerhed K 1 (lyd) 3.0 dB(A)
Akustisk tryk 105.0 dB(A)
Usikkerhed K 2 (lyd) 3.0 dB(A)

Standardudstyr

Specifikationer Garanti

Salg Udsagn

    •  DEWALT 3 ÅRS GARANTI (produkt må
registreres)


