18V accu DA-serie
DV18DA / DS18DA /
WH18DA

Compact.
Lichtgewicht.
Veelzijdig.
Ontdek onze nieuwe
18V accu DA-serie.
Compact en lichtgewicht
Voor diverse toepassingen
Ergonomisch ontwerp voor meer comfort

Zeer ergonomisch
voor optimaal comfort.
We introduceren drie nieuwe
veelzijdige machines voor zeer
uiteenlopende toepassingen.
Elk model in de 18V accu
DA-serie is verkrijgbaar
met de nieuwe 18V 2.0 Ah
Li-ion accu.
De machines zijn aanzienlijk
korter en lichter, waardoor
je meer gebruiksgemak en
comfort ervaart.

LED voor zeer
goede verlichting.
Binnen de DA-serie is elk model
voorzien van een LED licht.
Zo heb je altijd een helder en
duidelijk zicht op jouw werkstuk
en werkgebied. Door de
combinatie van de LED lamp en
het compacte ontwerp, kun je
eenvoudig in smalle en kleine
ruimtes werken.

Snelspanboorhouder voor
uiteenlopende
accessoires.
Met de vernieuwde snelspan
boorhouder kun je eenvoudig en
snel wisselen tussen accessoires,
zoals bits en boren. Met slechts
één machine ben je klaar voor
meerdere toepassingen.

De juiste
accessoire voor
elke machine.
We bieden een breed scala aan
hoogwaardige accessoires voor
elk model in de 18V DA-serie.
Met onze uitgebreide bitboxen
en borensets ben je volledig
uitgerust en klaar voor de meest
veeleisende taken.

Accu boorschroefmachine
DS18DA.

Slipkoppeling
met 20 standen.
Met een slipkoppeling
van 20 standen ben je
verzekerd van optimale
instellingsmogelijkheden
en heb je volledige controle
over jouw boorproject.

DS18DAWCZ
Accu boor-schroefmachine
Standaard toebehoren1
In kunststof koffer. Inclusief 2x accu BSL1820M
en lader UC18YKSL.
Specificaties
Capaciteit in hout
Capaciteit in staal
Houtschroeven
Boorkop
Max. aandraaimoment hard
Max. aandraaimoment zacht

36 mm
13 mm
6 x 75 mm
1/2" (13 mm)

Slipkoppeling (20 standen)

50 Nm
18 Nm
0,6 - 4 Nm

Toerental onbelast hoog
Toerental onbelast laag
Spanning
Lengte
Gewicht2 met BSL1820M3

0 - 1.400 /min.
0 - 350 /min.
18V
173 mm
1,3 kg

Andere uitvoering
DS18DAW4Z:
In kartonnen doos. Excl. accu’s en lader.

1

Standaard toebehoren verschillen per land of gebied. 2 Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014. 3 Capaciteit accu 2.0 Ah.

2 snelheden.
De DS18DA is een zeer
compacte en lichtgewicht
boormachine met 2 snel
heden. De kleine behuizing
maakt deze machine erg
gebruiksvriendelijk, ongeacht
de toepassing. Zo kun je
kiezen tussen schroeven
of boren.

Accu klop-boorschroefmachine
DV18DA.

DV18DAWCZ
Accu klop-boor-schroefmachine
Standaard toebehoren1
In kunststof koffer. Inclusief 2x accu BSL1820M
en lader UC18YKSL.
Specificaties
Capaciteit in steen
Capaciteit in hout
Capaciteit in staal
Houtschroeven
Boorkop
Max. aandraaimoment hoog
Max. aandraaimoment zacht
Slipkoppeling (20 standen)
Toerental onbelast hoog
Toerental onbelast laag
Aantal slagen
Spanning
Lengte
Gewicht2 met BSL1820M3

13 mm
36 mm
13 mm
6 x 75 mm
1/2" (13 mm)
50 Nm
18 Nm

0,6 - 4 Nm
0 - 1.400 /min.
0 - 350 /min.
0 - 21.000 /min.
18V
188 mm
1,4 kg

Andere uitvoering
DV18DAW4Z:
In kartonnen doos. Excl. accu’s en lader.

Klopboorfunctie.
Dit compacte model is geschikt voor
een breed scala aan toepassingen
en materialen. Uitgerust met een
speciale klopboorfunctie, zodat
je perfect kunt boren in robuuste
materialen, zoals kalkzand- en
baksteen.

Accu slag
schroevendraaier
WH18DA.

150 mm

Compact en
lichtgewicht.
De WH18DA is een
compacte en lichtgewicht
1/4” slagschroevendraaier.
De perfecte machine voor
het eenvoudig bevestigen
en losdraaien van kleine
schroeven.

WH18DAWCZ
Accu slagschroevendraaier
Standaard toebehoren1
In kunststof koffer. Inclusief 2x accu BSL1820M
en lader UC18YKSL.
Specificaties
Capaciteit machineschroeven
Capaciteit standaard bouten
Capaciteit harde bouten
Max. aandraaimoment
Toerental onbelast
Aantal slagen
Spanning
Lengte
Gewicht2 met BSL1820M3

4 - 8 mm
M6 - M14
M6 - M12
140 Nm
0 - 2.700 /min.
0 - 3.600 /min.
18V
150 mm
1,3 kg

Andere uitvoering
WH18DAW4Z:
In kartonnen doos. Excl. accu’s en lader.

Hoge snelheid,
en slagkracht.
Dit model heeft een hoge
snelheid en slagkracht voor
snel werken. Zo draai je
uiterst efficiënt schroeven,
bouten en moeren los
of vast.
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