
Festool: Akumulatorowa wkrętarka
budowlana DURADRIVE DWC 18-2500 HPC
4,0 I-Plus

Dopasowanie do suchej zabudowy w każdym szczególe: krótka konstrukcja i
wyważony środek ciężkości zapewniają optymalny rozkład ciężaru - również
nad głową.

Podajnik do wkrętów taśmowych sprawia, że jest ona pierwszym wyborem do szybkiego i dokładnego
wkręcania jedną ręką na dokładnie określoną głębokość i w niezwykłym tempie. Dzięki innowacyjnej
funkcji Stop-and-Go silnik bezszczotkowy EC-TEC działa tylko wtedy, gdy jest potrzebny i umożliwia
uzyskanie o 40% większej mocy wkręcania po jednym ładowaniu akumulatora.
 

Solidne i wytrzymałe: bezszczotkowy, bezawaryjny silnik EC-TEC zapewnia długą żywotność,●

niezwykłą wydajność i maksymalną wytrzymałość
Szybkość podczas seryjnego wkręcania: możliwa szybka, beznarzędziowa wymiana na podajnik do●

wkrętów taśmowych
Funkcja start-stop pozwala na oszczędność energii: silnik pracuje tylko wtedy, gdy jest potrzebny●

Precyzyjna praca: niezużywający się, elektroniczny wyłącznik zapewniający dokładną głębokość●

wkręcania
Indywidualna moc akumulatora: akumulator 3,1 Ah Compact zapewnia maksymalną lekkość przy●

krótszych pracach i mniej wymagających zastosowaniach. Pełną moc i wytrzymałość gwarantuje
akumulator 4,0 Ah Li-HighPower Compact (wystarczająco mocny dla każdego zastosowania, a
jednocześnie o 20 % lżejszy i o 50 % bardziej kompaktowy niż standardowy akumulator 5,2 Ah).
Można użyć posiadanych akumulatorów do wariantu Basic lub wybrać swój ulubiony akumulator
oddzielnie
Dostępne w dwóch wariantach: DWC 18-2500 z optymalnym momentem obrotowym do wkręcania●

w płytach gipsowo-włóknowych i drewnianych. DWC 18-4500 z najwyższą prędkością obrotową do
wkręcania seryjnego w jak najkrótszym czasie – optymalne do płyt gipsowo-kartonowych
Niezwykle wytrzymałe: dzięki ogniwom odpornym na wysokie natężenie prądu akumulatory●

kompaktowe Li-HighPower charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością. Oczywiście są też
objęte kompleksową ochroną Festool Service. Włącznie z kompleksową naprawą gratis. Szybko,
dokładnie i absolutnie wyjątkowo również dla akumulatorów i ładowarek przez pierwsze trzy lata
gratis (patrz Warunki gwarancji na www.festool.pl/service)

Najważniejsze zastosowania

Wkrętarka akumulatorowa do suchej zabudowy z użyciem płyt gipsowo-włóknowych i płyt●



wiórowych lub OSB
DWC 18-2500 z optymalnym momentem obrotowym do wkręcania w płytach gipsowo-włóknowych i●

drewnianych (do średnicy wkrętów 5 mm)
Do mocowania płyt gipsowo-włóknowych i drewnianych na konstrukcjach metalowych i●

drewnianych

 

KONTAKT

Festool 

E-mail: info-pl@festool.com

WWW: www.festool.pl

Tel: +48 22 122 74 61
Adres:
Sokołów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów

http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2890
http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2890
mailto:info-pl@festool.com
http://www.festool.pl

