Drill & Trekker

EY74A3

Slagtrekker

EY76A1

Smart BL

Neste generasjon intelligent kontrollteknologi
Børsteløs motor

De nye ledende
mikroprosessorene gir
optimal motoreffekt
Dette maksimerer verktøyets ytelse slik at den gir
kraft og hastighet som passer din arbeidsoppgave

Drill & Trekker

EY74A3

Slagtrekker

EY76A1

Høyeffektive mikroprosessorer

Neste generasjon børsteløs-teknologi
for raskere, og lettere boring!
Innsatser av Wolfram sikrer
godt grep og lang levetid
Ultraharde Wolfram-innsatser i
chuckens gripeklør gir bedre
grep og beskyttelse
mot slitasje.

Enkel boring med høyt moment!
Sikrer god framdrift selv med høy belastning

Moment og rotasjon er optimalisert for raskere arbeid!
Drillen justerer seg automatisk mellom høyt turtall for lettere arbeider
og høyere moment når belastningen øker. Dette muliggjør riktig
dreiemoment og rotasjon for alle jobber
l Automatisk hastighetsjustering
Rotasjon

Ny modell EY74A3

Gammel modell EY74A2

Bedre LED-lys for
arbeid i mørke områder
LED-intensiteten er forbedret med
50% i forhold til EY74A2 og gir et
klart lys på arbeidsområdet

1 800
1 550

Automatisk
hastighetskontroll

5%

Lagringsplass for reservebits
I underkant av maskinen er det
plass for å lagre to 65mm bits

Moment

Lettere med forbedret ergonomi
Innovasjoner som blant annet den
aluminium-kapslede chucken gjør
EY74A3 lettere og enklere å håndtere
Ny gjengefunksjon
For maksimal komfort og nøyaktighet gjør den
nye gjengefunksjonen det mulig med automatisk
reversering uten å bytte dreieretning
Automatisk bytte mellom forover og revers

Trykk på bryteren
for rotasjon forover

Slipp bryteren
for å stoppe

Trykk på bryteren igjen
for å reversere roasjonen

Neste generasjon slagtrekker er her!
Kompakt og lett kropp kombinert med holdbarhet og fart
Kontinuerlig arbeid med høy kraft!
Smart børsteløs motor (BL) og det nye kjølesystemet
kombineres og gir bedre ytelse og levetid ved tung
belastning, som når man skrur lange treskruer eller
borer i tre med et spiralbor.

Høy

Rotasjon

Nytt luftkjølesystem
Luftstrømmen gir effektiv kjøling i
og rundt motoren.

Kontinuerlig arbeid raskt og lett!
Nå med Dash-funksjon.
For å øke arbeidshastigheten er EY76A1 utstyrt
med en ny ‘DASH’-funksjon. Denne funksjonen
gjør at turtallet går rett til maks turtall når
bryteren trykkes inn. Ideelt for boring i treverk
og rask skruing.

Maks turtall umiddelbart

Bryterposisjon

Dash funksjon

Spiralbor

Komfort og fart!
Større moment og høyere fart i en mer kompakt og
lett maskinkropp kommer til full utnyttelse med den
nye Smart BL-motoren. Den reduserer tiden på lange
skruer og boring med spiralbor kraftig.
Nytt dobbelt LED-lys
To kraftige LED gir EY76A1 godt
opplyst arbeidsområde uten
skyggevirkninger
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Bryterposisjon

Enkel tilkobling av bits
Et nytt og lengre bitsfeste med
konisk design gir lett og raskt
bytte av tilbehør

Lagringsplass for reservebits
I underkant av maskinen er det
plass for å lagre to 65mm bits

Drill & trekker
EY74A3

Spesifikasjoner
Chuck

Nøkkelfri chuck Ø1,5 - Ø 13mm

Maks moment

Bløtt moment: Lavgir: 32Nm, Høygir: 12Nm - Hardt moment: Lavgir: 50Nm

Turtall (ubelastet)

Lavgir: 20 - 530 o/min, Høygir: 70 - 1 800 o/min

Momentinnstilling

0,5 - 4,4 Nm (0,23 Nm pr. trinn, totalt 18 trinn)

Dimensjoner

18V / 5Ah (EY9L54B): 189 x 254 x 68 mm / 2,0kg - 18V / 3,0Ah (EY9L53B): 189 x 238 x 68 mm / 1,75kg
18V 5,0Ah

Boring

Kapasitet
Ca verdier med
full-ladet batteri)

Skruing
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Høygir: Hull i furu Ø15 x 120mm
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Høygir: Hull i furu Ø21 x 120mm
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Høygir: Borkrone Ø65 x 16mm keramisk panel + 12mm finér
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Høygir: Treskrue i furu Ø4,1 x 25mm
Høygir: Fransk treskrue i furu M6 x 80mm

l = standard tilbehør

Tilbehør
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Støttehåndtak
Koffert Tanos T-Loc Systainer

Slagtrekker
EY76A1

m = tilgjengelig tilbehør

Modell

Universallader Li-ion 10,8 - 28,8V
Batteri 18V

Spesifikasjoner
Chuck

1/4” (6,35mm) seksknt bitsfeste med lås

Maks moment

Høy: 170Nm, Medium 150Nm, Lav 26Nm, DASH 170Nm

Turtall (ubelastet)

Høy: 0 - 2 800 o/min, Medium: 0 - 1 450 o/min, Lav: 0 - 950 o/min

Slag pr min

Høy: 0 - 3 100 spm, Medium: 0 - 2 500 o/min, Lav: 0 - 1 800 spm

Dimensjoner

18V / 5Ah (EY9L54B): 127 x 240 x 60 mm / 1,7kg - 18V / 3,0Ah (EY9L53B): 127 x 224 x 60 mm / 1,45kg
18V 5,0Ah
Treskruer i furu Ø4,2 x 75 mm
Skruing

Kapasitet
Ca verdier med
full-ladet batteri)

Høy
Selvborende skrue i metallplate
Ø4 mm x 13 mm, t=1,6 mm

Medium
Skrumodus

Bolter

Standard bolt M16 x 25 mm, t=10 mm
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Hull i gips + finérplate Ø21 mm
Gips t=12,5 mm, finér t=12 mm
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Koffert Tanos T-Loc Systainer
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Modell

Universallader Li-ion 10,8 - 28,8V
Batteri 18V

18V 3,0Ah

740

Bolt med høy strekkfasthet M12 x 25 mm, t=10 mm

l = standard tilbehør

Tilbehør

Følg oss i sosiale medier:

18V 3,0Ah

Høygir: Hullsag i metalplate Ø21 x 1,6mm
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