Ferramenta Elétrica

Máquinas a Bateria
M12 BDD - Aparafusadora de 2 velocidades
Descrição do Produto
• Bucha metálica de aperto rápido 10mm;
• 21 posições de regulação de binário de aperto;
• Sistema de proteção digital de sobrecargas REDLINK™ da máquina e das baterias, que aumenta a
performance da máquina em esforço;
• Punho de dimensões reduzidas, para um maior conforto do utilizador;
• LED para iluminação da área de trabalho;
• Indicador do nível de carga da bateria;
• Bateria comum a mais de 40 máquinas.

Características

PRINCIPAIS VANTAGENS
✓ 21 posições de regulação do
binário de aperto
✓ Bucha Aperto rápido 10mm
metálica
✓ REDLINK - proteção digital
contra sobrecargas

Capacidade das baterias (Ah)

2.0

Capacidade perfuração madeira (mm)

22

Núm. de baterias fornecidas

2

Capacidade perfuração aço (mm)

10

Tempo de carga da bateria

40 min.

Binário de aperto (Nm)

30

Velocidade em vazio (Velocidade 1 (rpm))

0 - 400

Peso com bateria (kg)

1.2

Velocidade em vazio (Velocidade 2 (rpm))

0 - 1500

Fornecida em

Caixa plástica

Capacidade da bucha (mm)

10

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

QTD. EMBALAGEM

001102150131

Aparafusadora 12V Li-Ion M12 BDD - Milwaukee

1 Uni.

001192120020

Bateria 12 Volts 2,0 Ah Red Lithium - Milwaukee

1 Uni.

001190451388

Bateria 12 Volts 3,0 Ah Red Lithium - Milwaukee

1 Uni.

001192120040

Bateria 12 Volts 4,0 Ah Red Lithium - Milwaukee

1 Uni.

001190451395

Bateria 12 Volts 6,0 Ah Red Lithium - Milwaukee

1 Uni.

001192120003

Carregador Baterias 12 Volts - Milwaukee

1 Uni.

M12 BPD - Berbequim Compacto de
2 velocidades
Descrição do Produto
• Bucha metálica de aperto rápido 10mm;
• 21 posições de regulação de binário de aperto, mais função de perfuração;
• Sistema de proteção digital de sobrecargas REDLINK™ da máquina e das baterias, que aumenta a
performance da máquina em esforço;
• Punho de dimensões reduzidas, para um maior conforto do utilizador;
• LED para iluminação da área de trabalho;
• Indicador do nível de carga da bateria;
• Bateria comum a mais de 40 máquinas.

Características
Capacidade das baterias (Ah)

4.0

Capacidade perfuração aço (mm)

10

Núm. de baterias fornecidas

2

Capacidade perfuração alvenaria (mm)

7

Tempo de carga da bateria

80 min.

Percussões (ipm)

22.500

PRINCIPAIS VANTAGENS

Velocidade em vazio (Velocidade 1 (rpm))

0 - 400

Binário de aperto (Nm)

32

Velocidade em vazio (Velocidade 2 (rpm))

0 - 1500

Peso com bateria (kg)

1.3

✓ 21 posições de regulação do
binário de aperto

Capacidade da bucha (mm)

10

Fornecida em

Caixa plástica

Capacidade perfuração madeira (mm)

22

✓ Bucha Aperto rápido 10mm
metálica
✓ REDLINK - proteção digital
contra sobrecargas

PRODUTOS ASSOCIADOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

QTD. EMBALAGEM

001101751131

Berbequim Combi 12V Li-Ion M12 BPD - Milwaukee

1 Uni.

001192120020

Bateria 12 Volts 2,0 Ah Red Lithium - Milwaukee

1 Uni.

001190451388

Bateria 12 Volts 3,0 Ah Red Lithium - Milwaukee

1 Uni.

001192120040

Bateria 12 Volts 4,0 Ah Red Lithium - Milwaukee

1 Uni.

001190451395

Bateria 12 Volts 6,0 Ah Red Lithium - Milwaukee

1 Uni.

001192120003

Carregador Baterias 12 Volts - Milwaukee

1 Uni.

Bits
Brocas HSS
Luvas
Adaptador de Bits
Apesar de todos os esforços efetuados por forma a garantir a precisão das informações contidas nesta ficha de dados, aquando da sua impressão, a PECOL não dá nenhuma garantia quanto à sua exatidão. É da responsabilidade do leitor a verificação sobre a exatidão das
informações contidas neste manual. Leia os rótulos dos produtos e instruções dos equipamentos e cumpra todos os regulamentos atuais. Se existirem dúvidas em relação à utilização adequada de qualquer tecnologia ou produto, o leitor deve contactar o fabricante ou obter
apoio alternativo junto de especialistas. A PECOL não aceita qualquer responsabilidade ou obrigação resultante de qualquer dano sofrido ou perda resultante de qualquer uso ou compromisso informativo contido nesta ficha de dados.
A garantia é de 1 ano. A MILWAUKEE disponibiliza uma extensão de garantia contra defeitos de fabrico por mais 2 anos (total 3 anos). Para ter direito a essa garantia o utilizador terá de registar a ferramenta adquirida em www.pecol.pt nos 30 dias seguintes à compra. Não são
incluídos na extensão de garantia as baterias e carregadores.
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