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Dados técnicos

Potência absorvida 701 W

Binário máx. (em materiais macios) 20 Nm

Encaixe para o acessório Sextavado interior de 1/4"

Potência útil 327 W

Nº de rotações em vazio 0 – 2.500 r.p.m.

Peso 1,5 kg

Comprimento 295 mm

Altura 207 mm

Binário nominal 2,3 Nm

Aparafusar

Ø do parafuso autorroscante 6,0 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 81 dB(A)

Nível de potência sonora 92 dB(A)

Incerteza K 3 dB

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 81 dB(A); nível de 
potência sonora 92 dB(A). 
Incerteza K= 3 dB.

Material number 0 601 445 000

EAN 3165140636650

Número Baretool 3601D45000

Batente de profundidade 
2 607 002 585

✓

Batente de profundidade 
2 607 002 586

✓

Mala de transporte 
2 605 438 620

✓

Ponta de aparafusar PH 2 ✓

Presilha de cinto ✓

Suporte universal 
magnético 
2 607 000 157

✓

Tensão, elétrica 230 V

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
A potente aparafusadora com batente de profundidade

Benefícios para usuário
O binário elevado permite aparafusamentos potentes

Trabalho confortável devido ao formato ergonómico e com um batente de profundidade manuseado com uma só mão

Aparafusamentos precisos numa profundidade constante graças à embraiagem de paragem exata

Mais vantagens
Elevadas reservas de potência graças ao robusto motor de alto rendimento de 701 W

Interruptor eletrónico mais largo com botão de bloqueio para um funcionamento contínuo

Rotação reversível direita/esquerda

Batente de profundidade especial com abertura mais ampla para utilização com parafusos sextavados

Prático suporte de fixação ao cinto para suspender a ferramenta

Encaixe para o acessório normalizado para utilização de acessórios de 1/4"

Concebido para a utilização com o adaptador do carregador MA 55


