
ProSet PB3400®

Akumulátorové nářadí pro strukturované trhací nýty ø 4.8 - 6.4 mm

Rychlé akumulátorové
výkonné nýtovací nářadí
s extrémní silou a výdží

JEDNODUCHOST
Snímatelná hubice a přístup
k čelistem bez použití nářadí

LEHKOST
Hmotnost pouze 2,1 kg, včetně
2.0 Ah baterie (možnost 4.0 Ah
baterie)

SÍLA
18kN síla v tahu,
30mm zdvih

VÝDRŽ
Poháněnno bateriemi DeVALT
XR Li-Ion

Přidržování nýtů v náustku Integrovaná sběrná nádobka Jednoduché snímání hubice

Nýt je bezpečně přidržován
v náůstku při manipulaci

Integrovaná sběrná nádobka
zachytí velký počet trnů nýtů

Snímatelná hubice a přístup
k čelistem bez použití dalšího

nářadí

POWERED BY

18 VTM



ProSet® PB3400 Akumulátorové nářadí pro strukturované trhací nýty ø 4.8 - 6.4 mm

POWERED BY

18 VTM

Výkonné nářadí s vynikající ergonomií, extrémní
silou a velkou přidanou hodnotou. Zaručuje
vysokou produktivitu a tím zlepšuje návratnost vaší
investice také díky nízkým nákladům na instalaci.

Odolný  bezkontaktní  motor  zaručuje  minimální
údržbu.

Dlouhá výdrž baterie dovolí zanýtovat až 500
strukturovaných nýtů ø 6,4 mm na jedno nabití
(2.0 Ah baterie)

Úspora času nepřetržitý provoz ve výrobních
podmínkách bez přetížení nářadí

Jednoduché použití:
- snadné sejmutí hubice a pouzdra čelistí
- přidržování nýtu
- rychlá výměna baterie

SPECIFIKACE

Rozměry: 336 mm (d) x 255 mm (v)
Baterie: DEWALT

18V XR Li-Ion 2.0Ah baterie pack
možnost:       18V XR Li-Ion 4.0Ah baterie pack,

obě s identifikací stavu baterie

Nabíječka: DEWALT rychlonabíjecí
nabíjecí čas 30 minut (2.0Ah)
nabíjecí čas 60 minutes (4.0Ah)

Zdvih pístu: 30 mm
Tažná síla: 18,000 N
Hladina hluku: 74 dB(A)
Rozsah*: Trhací nýty ø 4.8 – 6.4 mm
Hmotnost: 2.1 kg včetně 2.0Ah baterie

2.4 kg včetně 4.0Ah baterie

* Pro detailnější informace k nářadí, příslušenství, servisu a návodům kontaktujte svého lokálního zástupce.

Nářadí je dodáváno v sadě se dvěmi bateriemi 18V
2.0Ah DEWALT XR Li-Ion včetně

rychlonabíječky.(4.0Ah batterie jsou nabízeny zvlášť)

Všechny baterie mají
identifikaci stavu nabití

baterie.


