
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗ WÜRTH.

ΝΕΟ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS 18 COMPACT & 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AWS 18-125 P COMPACT



WÜRTH MASTER.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ. 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΝΕΑ
ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ:
Το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας θέτει 
τον ηλεκτροκινητήρα εκτός λειτουργίας όταν 
παρουσιαστεί εμπλοκή, υπερθέρμανση ή υπερ-
φόρτωση, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής 
του εργαλείου.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  
χΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ:
Ο ηλεκτροκινητήρας παρουσιάζει ελάχιστες 
ανάγκες συντήρησης καθώς δεν απαιτείται αντι-
κατάσταση των ψηκτρών. Είναι πιο αποδοτικός, 
πιο ισχυρός και πιο συμπαγής.

ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ:
Τσοκ 13 mm, κατασκευασμένο εξ' 
ολοκλήρου από μέταλλο, με μύτες από 
καρβίδιο στους σιαγόνες για άριστη 
συγκράτηση.

ΤΟ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Το ABS 18 Compact – το δυνατό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας με ηλεκτροκινητήρα χωρίς ψήκτρες, για μέσες εργασίες 
διάτρησης και κοχλίωσης – κατακτά τους πελάτες με τις εξαιρετικές επιδόσεις και τη δύναμή του. 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Αυτό υποσχόμαστε στους πελάτες μας με την γκάμα εργα-
λείων μπαταρίας υψηλών επιδόσεων. Ως κατασκευαστής, μπορούμε να καλύψουμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στη σχεδίαση 
και τη λειτουργικότητα και συγχρόνως να διατηρήσουμε τις αυστηρές εσωτερικές προδιαγραφές ποιότητας.  
Η νέα γενιά των εργαλείων μπαταρίας 18V WÜRTH MASTER θα εμπλουτιστεί με πολλά νέα εργαλεία στο προσεχές μέλ-
λον. Έτσι, θα μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας συλλογή από ισχυρά εργαλεία μπαταρίας.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ζΩΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
•  Ενσωματωμένο πλαίσιο κυψελών για ασφαλή εφαρ-

μογή και άριστη απαγωγή της θερμότητας, προστα-
τεύει την μπαταρία από την υπερθέρμανση και τους 
κραδασμούς.

•  Η λυχνία LED για την ένδειξη φόρτισης δείχνει την 
υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας.

•  Έξυπνη διαχείριση μπαταρίας για μέγιστη απόδοση 
και διάρκεια ζωής.

•  Το λαστιχένιο περίβλημα της μπαταρίας λειτουργεί 
και ως αντιολισθητική βάση.

•  Ηλεκτρονική επιτήρηση των στοιχείων για μεγαλύτε-
ρη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ:
Διαρκής επιτήρηση ηλεκτροκινητήρα και ένδειξη  
επαφής με LED. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής,  
καθώς ο ηλεκτροκινητήρας τίθεται έγκαιρα εκτός  
λειτουργίας σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης  
ή υπερθέρμανσης.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΛΑΒΗ:
Μειώνει αισθητά τους επιβλαβείς κραδασμούς!  
Μπορεί να τοποθετηθεί σε τρεις διαφορετικές θέσεις, 
για κορυφαία άνεση και άριστη εργονομία.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑχΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩ-
ΣΗΣ χΩΡΙΣ ΤΗ χΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:
Το παξιμάδι ταχείας στερέωσης και η ρύθμιση του 
προστατευτικού καλύμματος χωρίς τη χρήση εργαλείων 
επιτρέπουν τη γρήγορη προσαρμογή για τις ανάγκες 
διαφόρων εφαρμογών.

WÜRTH MASTER.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ. 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
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ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  
χΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ:
Ο ηλεκτροκινητήρας παρουσιάζει ελά-
χιστες ανάγκες συντήρησης καθώς δεν 
απαιτείται αντικατάσταση των ψηκτρών. 
Είναι πιο αποδοτικός, πιο ισχυρός και 
πιο συμπαγής.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ΤΥΠΟΥ "DEAD-MAN"):
Για ασφάλεια στην εργασία! Η λειτουρ-
γία φρένου εξασφαλίζει την ταχεία 
ακινητοποίηση του περιστρεφόμενου 
δίσκου μόλις απελευθερωθεί ο διακό-
πτης.

ΟΛΑ ΟΣΑ χΡΕΙΑζΕΣΤΕ
Ο δυνατός γωνιακός λειαντήρας AWS 18-125 P Compact με μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα χωρίς ψήκτρες – ιδανικός 
για μέσες εργασίες κοπής και λείανσης – κατακτά κάθε χρήστη με τον ανθεκτικό ηλεκτροκινητήρα υψηλών επιδόσεων, την 
εργονομική σχεδίαση και τα διάφορα χαρακτηριστικά ασφάλειας και προστασίας. 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Αυτό υποσχόμαστε στους πελάτες μας με την γκάμα εργα-
λείων μπαταρίας υψηλών επιδόσεων. Ως κατασκευαστής, μπορούμε να καλύψουμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στη σχεδία-
ση και τη λειτουργικότητα και συγχρόνως να διατηρήσουμε τις αυστηρές εσωτερικές προδιαγραφές ποιότητας.  
Η νέα γενιά των εργαλείων μπαταρίας 18V WÜRTH MASTER θα εμπλουτιστεί με πολλά νέα εργαλεία στο προσεχές μέλ-
λον. Έτσι, θα μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας συλλογή από ισχυρά εργαλεία μπαταρίας.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ.
•   Το ενσωματωμένο πλαίσιο στοιχείων αποτρέ-

πει την υπερθέρμανση της μπαταρίας.

•  Η ένδειξη LED δείχνει την υπολειπόμενη φόρτι-
ση της μπαταρίας.

•  Η έξυπνη διαχείριση μπαταρίας εγγυάται τη 
μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής.

•  Το λαστιχένιο περίβλημα της μπαταρίας λει-
τουργεί και ως αντιολισθητική βάση στήριξης 
του εργαλείου.

•  Η ηλεκτρονική επιτήρηση των στοιχείων παρα-
τείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΝΕΑ
ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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Πλαίσιο παράδοσης
2 x μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V/4 Ah M-CUBE BASIC

1 x φορτιστής ALG 18/ 4 BASIC

1 x κλιπ ζώνης

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ  ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ABS 18 COMPACT

Κωδ. αρ. 5701 800 2
Ονομαστική τάση 18 V
Ταχύτητα άνευ φορτίου, 
1η/2η ταχύτητα

0–600/0–1.900 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 60 Nm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε ξύλο 40 mm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε ατσάλι 13 mm
Μέγιστη διάμετρος κοχλίωσης 10 mm
Άνοιγμα του τσοκ 1,5-13 mm
Βάρος με μπαταρία περίπου 1,9 kg
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ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
AWS 18-125 P COMPACT

Κωδ. αρ. 5701 402 004
Ονομαστική τάση 18 V
Τύπος σπειρώματος x μέγεθος άξονα M 14 mm
Μέγιστες στροφές άνευ φορτίου 11.000 σ.α.λ.
Μέγιστη διάμετρος δίσκου κοπής 125 mm
Βάρος με μπαταρία 2,65 kg

Περιλαμβάνονται στο πλαίσιο παράδοσης
2 x μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V/4 Ah M-CUBE BASIC

1 x φορτιστής ALG 18/4 BASIC

1 x βαλίτσα συστήματος 8.4.3
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ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ WÜRTH.

ΝΕΑ
ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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