
Martelo combinado de
16 mm, 10.8V CXT

HR166DZ
HR166DZ
Martelo leve de 16 mm, 10.8V CXT, o modelo a bateria,
mais compacto.

Imagem 360º

Código EAN

0088381838351

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Tensão nominal da bateria 12Vmax
Tipo de bateria CXT
Motor BL
Rotações por minuto. (r.p.m) 0 - 680 Rpm
Golpes por minuto 0 - 4.800 gpm
Capacidade máx em betão. 4 - 16 mm
capacidade máx. em metal 10 mm
capacidade máx. em madeira 13 mm
Inserção SDS-PLUS ✓
Velocidade variável (interruptor) ✓
Travão eléctrico ✓
Iluminação integrada ✓
Punho antideslizante ✓
Joules 1,10 J
Peso 2,00 Kg
Dimensões (CxLxA) 250 x 74 x 206 mm
Emissão de vibração 7,50 m/seg²
Incerteza da vibração 1,50 m/seg²
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Martelo leve a bateria de 12V, o mais leve e mais
compacto da sua classe, com apenas 2,0 kg.

• Potente motor BL que proporciona uma maior
eficiência e desempenho, reduzindo o atrito e o
aquecimento do motor.

• Corpo dividido em duas partes reduzindo
substancialmente as vibrações.

• Punho ergonómico antideslizante, o punho adapta-se
perfeitamente à mão para maior comodidade e
controlo.

• Luz led para iluminar a zona de trabalho, em zonas de
fraca visibilidade.

• Porta-ferramentas com inserção rápida SDS-Plus.
• 2 modos de trabalho, rotação e rotação com

percussão, mudança de modo de fácil acesso.
• Velocidade variável no interruptor com modo

reversível.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

158057-6
Punho

ACESSÓRIOS

197363-4
DC10SB Carregador rápido 12V

197396-9
Bateria BL1021B 12V. MAX (CXT)

197406-2
Bateria BL1041B 12V. MAX (CXT)

198362-9
Coletor de pó para HR166

198993-4
Massa lubrificante

838683-4
Plástico interior MakPac.

B-57554
Set de chaves de passo para HR166

E-07026
Estojo de pontas e brocas SDS-PLUS

Suporte

Manual do usuário:

Imagem de peça sobressalente:

Folheto:
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