
 

 

 

 

 

 

 

BDCHD18K 

 

Mașină de înșurubat 18V, cu două viteze + 
încărcător de 400mA + o baterie 

 

  

Avantaje 

• Putere și viteză pentru găurirea în lemn, metal sau pentru alte aplicații de 
înșurubare  

• Percuție pentru înșurubare în zidărie sau BCA   

• Două viteze: viteza superioară - pentru înșurubarea în lemn sau oțel, viteza 
inferioară - pentru control în aplicațiile de înșurubare   

• Ambreiaj cu 10 poziții asigură control precizie pentru găurire în lemn, metal, 
plastic și în toate aplicațiile de înșurubare  

• Lumina tip LED pentru iluminat în timpul aplicațiilor de înșurubare   

• Acumulatorul Li-Ion își păstrează bateria încărcată 80%, timp de 90 zile. Nu este 
necesară încărcarea înaintea fiecărei utilizări  

• Turație variabilă pentru un control mai bun în aplicațiile de găurire sau 
înșurubare  

• Sistem de blocare cu arc al acumulatorului glisant pentru schimbarea simplă și 
în siguranță a acestuia  

• Mânerul cauciucat anti-alunecare asigură confort în timpul utilizării  

• Valiză de depozitare, pentru menținerea ordonată a mașinii de înșurubat/găurit 
și a accesoriilor  

  

Dotare standard 

• Încărcător 400mA  

• Un acumulator  

• Valiză de depozitare  
 

Condiții de acordare a garanției 

• Garanție 2 ani 
 

 

  

Specificații 

Tensiune 18 V 

Tip acumulator Li-Ion  

Capacitate 1.5 Ah 

Capacitate mandrină 1-10 mm 

Percuție Da  

Capacitate maximă - lemn 25 mm 



 

 

 

 

 

Capacitate maxima - oțel 10 mm 

Turație în gol 0-360/0-1400 rpm 

Cutie Da  

Cuplu maxim 17.5/40 Nm 

2 trepte de viteză Da  

 

 

 
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având în vedere 
diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma 
responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuşi, 
Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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