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KD985KA 
Ciocan rotopercutor pneumatic, de 800W, 2.2J 

 

Avantaje 

• Putere de 800W pentru aplicații de găurire eficiente 

• Performanță ridicată, mandrină SDS-Plus pentru schimbarea rapidă a 
accesoriilor 

• Energia de impact de 1.8J permite utilizatorului să găurească în materiale 
dure precum betonul sau granitul 

• Mecanismul de percuție pneumatic asigură între 0-5180 bătăi/ minut 

• Turația variabilă asigură control suplimentar și flexibilitate 

• Mânerul lateral pentru un control suplimentar 

• Limitatorul de adâncime ajustabil asistă utilizatorul atunci când este necesară 
predeterminarea adâncimii de găurire 

Dotare standard 

• Burghiu SDS+ de 8x110mm: 1 buc 

• Burghiu SDS+ de 10x110mm: 1 buc 

• Valiză de depozitare și transport 

• Daltă 22x250mm 

• Mâner lateral și limitator de adâncime 

• Mandrină de 13mm cu adaptor și cheie 

Condiții de acordare a garanției 

• Garanție 2 ani 

 

Specificații 

Putere 800 W 

Tensiune 230 V 

Mandrină SDS+  

Percuție Da  

Capacitate maximă - lemn 30 mm 

Capacitate maximă - oțel 13 mm 

Capacitate maximă - beton 24 mm 

Reversibil Da  

Turație Variabilă 
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Turație în gol 0-980 rpm 

Lungime cablu 3 m 

Limitator adâncime ajustabil Da  

Mâner secundar reglabil Da  

Întrerupător "Pornit" Da  

Valiză de depozitare și transport Da  

Intensitate sonoră 94 dB(A) 

Intensitate acustică  105 dB(A) 

Vibrații 10.8 m/s² 
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