
Akumulátorový utahovák DW-18502 1/2" v kufříku 
• akumulátorový utahovák pro povolování a utahování šroubů s vysokým krouticím momentem 1 220 Nm
• vybavený brzdící funkcí pro zamezení poškození dotahovaných šroubů a LED diodou pro osvětlení pracovní plochy
• dodávka v praktickém kufříku včetně 2 ks baterie Li-ion 20 V, 5,0 Ah s rychlým dobíjením cca 50 minut

Akumulátorový utahovák DW-18502 v kufříku

Obj. č. Upínání
Šrouby

(mm)

Baterie

(Ah)

Max. moment 

(Nm)

Otáčky naprázdno

(min-1)

Frekvence příklepů 

(min-1)

Hmotnost

(kg)

DW-18502 1/2" M6 - M24 5,0 1 220 1 900 2 200 3,2

Akumulátorový šroubovák DS-10202 1/4" 
• bateriový šroubovák pro šroubování vrutů a šroubů v řemeslnictví a průmyslu
• LED dioda pro osvětlení pracovní plochy, upínání se šestihranem 1/4"
• dodávka včetně 2 ks baterie Li-ion 12 V 2,0 Ah s rychlým dobíjením cca 30 min

Akumulátorový šroubovák DS-10202

Obj. č. Upínání
Šrouby

(mm)

Baterie

(Ah)

Max. moment 

(Nm)

Otáčky naprázdno

(min-1)

Frekvence příklepů 

(min-1)

Hmotnost

(kg)

DS-10202 1/4" M4 - M12 2,0 100 2 200 3 000 1,0

Pistolový utahovák NC-0208 1/4" v kufříku
• malý příklepový utahovák pro povolování a utahování šroubů s malými rozměry vybavený čtyřhranem 1/4";  pracovní tlak 6,3 bar
• dodávka v kufru obsahuje: 5 nástavců s rozměry 8, 9, 10, 11 a 12 mm, prodlužovací a univerzální nástavec, vsuvku pro připojení
• určeno pro časté profesionální používání, oblast použití - automobily, motocykly, zemědělská technika

Pistolový utahovák NC-0208 1/4" v kufříku

Obj. č. Upínání
Šrouby

(mm)

Moment (Nm) Průměrná

spotřeba (l/min)

Délka

(mm)

Hmotnost

(kg)Rozsah Max.

NC-0208 1/4" 8 10 - 40 40 150 163 0,8

Příklepový utahovák NC-3610Q 3/8"
• malý příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 3/8" určený pro utahování a povolování malých šroubů
• vybavený kladívkovým příklepem jumbo s jedním zesíleným kladívkem pro dosažení malé délky nářadí
• velmi nízká hlučnost pouze 85 dB, krátké provedení s délkou 115,5 mm

Příklepový utahovák NC-3610Q 3/8"

Obj. č. Upínání
Šrouby

(mm)

Moment (Nm) Průměrná

spotřeba (l/min)

Délka

(mm)

Hmotnost

(kg)Rozsah Max.

NC-3610Q 3/8" 13 136 - 407 474 124 115 1,5

Příklepový utahovák NC-4238A 1/2"
• příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" určený pro utahování a povolování menších šroubů s nízkými nároky na silové účinky
• vybavený dvojitým kladívkovým příklepem s max. krouticím momentem 542 Nm
• možnost nastavení krouticího momentu ovládacím kolečkem na boční straně nářadí
• cenově dostupný profesionální utahovák pro méně náročné používání v řemeslnictví a autoopravárenství

Příklepový utahovák NC-4238A 1/2"

Obj. č. Upínání
Šrouby

(mm)

Moment (Nm) Průměrná

spotřeba (l/min)

Délka

(mm)

Hmotnost

(kg)Rozsah Max.

NC-4238A 1/2" 16 203 - 434 542 119 184 2,5

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočet na Nl/min nebo pro 

bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!
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P N E U M AT I C K É N Á Ř A D Í


