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ASCM 18 QSW Select

Furadeira-parafusadeira sem fio com 4

velocidades

Furadeira-parafusadeira sem �o de 4 velocidades
pequena e leve com motor sem escovas e interface
QuickIN. Perfeita para furar e parafusar de forma
universal até 8 mm.

219,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 116 12 64 00 0

Mais informação

Motor PowerDrive sem escovas da FEIN com grau de
e�ciência 30% superior e vida útil prolongada.

F

Acionamento totalmente metálico com 4 velocidades.
Velocidades de corte ideais para furar em metal e
parafusos autorroscantes.

F

Interface de acessórios QuickIN para todos os
acessórios QuickIN. Troca rápida entre as
aplicações.

F

Flexibilidade com a interface MultiVolt da FEIN.
Máquina que funciona com todas as baterias de lítio
da FEIN (12 a 18 Volt).

F

Torques elevados até 40 Nm.F

Rotações ideais na 4ª velocidade (2500 rpm) para
diâmetros até 6 mm.

F

Ajuste mecânico do torque.F

Construção compacta e leve.

F 550 parafusamentos (5x40 mm em madeira) com
uma carga de bateria (3 Ah).

F

Incl. bucha de �xação totalmente metálica QuickIN
(120 Nm) com mordente de �xação de metal duro e
elevadas forças de aperto.

F

Um carregador para todas as baterias de lítio FEIN de
todas as classes de tensão.

F

O estado de carga pode ser lido diretamente na
bateria.

F

FEIN SafetyCell Technology. Protege a bateria e a
máquina contra sobrecarga, sobreaquecimento e
descarga profunda.

F

Proteção abrangente do usuário graças ao proteção
contra rearranque, à proteção eletrônica contra
sobrecarga e ao freio.

F
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Envio

Equipamento

1 bucha de �xação QuickIN (120
Nm)

L 1 suporte para cintoL 1 compartimento para bitsL

1 mala de ferramentas em
plástico

L

Bucha de �xação amovívelL
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Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria 18 V

Compatibilidade da bateria Lítio / lítio HighPower

Interface sem �o MultiVolt

Motor sem escovas

Engrenagem 4 velocidades

Interface de acessórios QuickIN

Rotações sem carga 400 / 700 / 1 400 / 2 500 r.p.m.

Binário máx. (duro/macio) 40 / 20 Nm

Con�gurações de torque 20 + 1

Medida de sujeição da bucha de �xação 1,5 - 13 mm

Parafusar 8 x 200 mm

Ø de perfuração aço 13 mm

Ø de perfuração em madeira 40 mm

Abrir rosca até M 8

Peso sem bateria 1,20 kg
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Exemplos de aplicação


