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ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABH18 
COMPACT 

Δυνατό κρουστικό δραπανοκατσά-
βιδο μπαταρίας μικρών διαστάσε-
ων, χωρίς ψήκτρες, για μέτριες εργα-
σίες διάτρησης και ελαφριές εργασί-
ες σκαψίματος, εξελίχθηκε από την 
Würth σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των τεχνιτών.

Ξεκούραστη και άνετη εργασία
Συμπαγές και εργονομικό σχήμα με αντικρα-
δασμική λειτουργία.

Μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα
Αποδοτικός ηλεκτροκινητήρας χωρίς 
ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρη-
σης, με μεγάλα αποθέματα ισχύος.

Διαρκής επιτήρηση του μοτέρ
Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας απε-
νεργοποιεί έγκαιρα το μοτέρ σε περίπτωση 
μπλοκαρίσματος ή υπερφόρτωσης.

Γρήγορη προσαρμογή στην εφαρ-
μογή
Με τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί γρήγορη και εύκολη 
εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών για κρου-
στική διάτρηση, διάτρηση και σκάψιμο.

Περιλαμβάνεται αφαιρούμενο τσοκ
Η υποδοχή SDS-plus μπορεί να αντικατα-
σταθεί γρήγορα, εύκολα και χωρίς τη χρήση 
εργαλείων από το συνοδευτικό τσοκ ταχείας 
αλλαγής.

Εργασία χωρίς σκόνες
Με τον προαιρετικά διαθέσιμο απορρο-
φητήρα σκόνης μπορείτε να εργάζεστε σε 
καθαρό περιβάλλον.

Διατίθεται στο πρόγραμμα διαχείρι-
σης στόλου ORSYfleet.

2 χρόνια εγγύηση WÜRTH  
MASTERPLUS 
για φθορές και ζημιές και αντικατάσταση 
μπαταριών και φορτιστών.
Προϋποθέτει την τήρηση των όρων εγγύη-
σης WÜRTH MASTERPLUS.

3 χρόνια εγγύηση για ελαττώματα 
κατασκευής και υλικού
Εξαιρούνται οι ζημιές που οφείλονται σε 
λανθασμένη χρήση, υπερβολική καταπόνη-
ση ή μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας.

Ηλεκτρονική λειτουργία προστασί-
ας μοτέρ:
Η διαρκής επιτήρηση του μοτέρ αυξάνει τη 
διάρκεια ζωής, καθώς ο κινητήρας απενερ -
γοποιείται έγκαιρα σε περίπτωση μπλοκαρί-
σματος, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης.

Μοτέρ χωρίς ψήκτρες:
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ηλεκτροκι-
νητήρα, ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης 
καθώς δεν απαιτείται αντικατάσταση των 
ψηκτρών. Πιο αποδοτικό και πιο ισχυρό 
μοτέρ παρά το μικρότερο μέγεθος κατα-
σκευής.Τσοκ:
Τσοκ 13 mm εξ’ ολοκλήρου από μέταλλο, 
με σιαγόνες από σκληρομέταλλο για άρι-
στη συγκράτηση του εργαλείου.

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας:
Εύκολη και γρήγορη εναλλαγή των λειτουρ -
γιών για κρουστική διάτρηση, σκάψιμο 
και διάτρηση. Πρόσθετη ρύθμιση για την 
τοποθέτηση του καλεμιού.

Αντικραδασμικό σύστημα:
Απορροφά τους επιβλαβείς για την υγεία 
κραδασμούς και επιτρέπει στον χρήστη 
να εργάζεται για μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα.

Ονομαστική τάση 18 V/DC
Ελάχ./μέγ. στροφές άνευ φορτίου 0-1400 σ.α.λ.
Ελάχ./μέγ. κρούσεις 0-4800 σ.α.λ.
Κρουστική ενέργεια 2,5 J
Υποδοχή εργαλείου Τσοκ ταχείας αλλαγής
Βάρος εργαλείου με μπαταρία 3,7 kg

Κωδ. αρ. 5701 403 000 5701 403 004
Τεμ./Συσκ. 1 1
Πλαίσιο παράδοσης Χωρίς μπαταρίες, με τσοκ 

ταχείας αλλαγής
Με δύο μπαταρίες 5 Ah, με 
τσοκ ταχείας αλλαγής

Πλαίσιο 
παράδοσης

Περιγραφή Κωδ. αρ. Ποσότητα

5701 403 004

Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V M-CUBE 
Basic 5 Ah

5703 450 000 2

Φορτιστής ALG 18/6 Fast 5705 180 000 1
Βαλίτσα συστήματος 8.4.2 5581 011 000 1


