
Amarradora de ferro
18V LXT BL

DTR180ZJ
DTR180ZJ
Amarradora de ferro, automática, compatível com baterias
de 18V e 14.4V LXT. Amarra em menos de 1 segundo.

perfeita para armadoras de ferro, instaladores de
malha e estruturas reticulares.

Imagem 360º

Código EAN

0088381859431

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

18V
LXT
0.8 mm
6.000
120
10x10 - 13x13 mm
2.3 Kg
304 x 93 x 318 mm
2.5 m/seg²
78 dB(A)
3.0 dB(A)

Tensão nominal da bateria 
Tipo de bateria
Diâmetro do fio
Atados por carga de bateria
Nº apertos por bobine 
Diâmetros de barra
Peso
Dimensões (CxLxA)
Incerteza da vibração
Pressão sonora
Incerteza (k) sonora

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Amarradora de arame automática compatível com
baterias de 18V y 14.4V LXT.

• A amarradora de arame pode ser utilizada em várias
aplicações, tais como na construção em cimentos de
betão.

• Pode usar-se com uma só mão, permitindo que a
outra esteja livre para ajustar a posição da barra de
esforço.

• Modo de acionamento continuo para uso mais
eficiente. O utilizador pode atar o arame nas
aplicações de forma continua.

• Os utilizadores também podem atar as barras de
reforço, com o gatilho em modo de simples.

• 6 modos/opções de uso, conforme o material, a
resistência e o esforço a aplicar.

• A Tecnologia de Proteção Extrema (XPT) está
desenhada para melhorar a resistência ao pó e à
água, para trabalhar em condições adversas.

• O motor BL gera menos acumulação de calor e é ideal
para um uso prolongado em aplicações de alta
produção. Este motor não necessita de escovas,
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO
No equipamento básico não inclui bateria, carregador e acessórios.

821552-6
Mala Makpac tipo 4

ACESSÓRIOS

191A57-9
Set arame galvanizado

191J59-9
Set arame

191M27-0
Suporte para DTR180

195584-2
Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion

196388-5
Bateria BL1440 14,4V 4AH

197280-8
BL1850B Bateria 18V 5,0Ah

197422-4
Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com

199137-9
Set de 50 rolos de arame para

Suporte

Manual do usuário:
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