NOVIDADE

Conjunto completo sem fios
Liberdade e desempenho nas obras
Com o kit de fixação sem fios QDDWDCF622, passa a
ter autonomia e liberdade no aparafusamento nas suas
obras de madeira. Este kit passará a ser o seu melhor
aliado num local isolado, no interior e no exterior. Para
reforçar o seu conforto na utilização, utilize a extensão
amovível Quik Drive® QDPRO76SKE. Permite o acesso
ao teto e ao pavimento com mais conforto durante o
aparafusamento.
Características da aparafusadora DeWalt© DCF622NT*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensão: 18 volt
Potência útil: 850 W
Número de parafusos (4,8 mm) (±) 700 unidades por
carga de 5,0AH
Diâmetro máximo do parafuso: 6,15 mm
Velocidade em vazio: 0 - 2000 rpm
Peso: 1,97 kg sem baterias
Comprimento: 255 mm
Altura: 265 mm
Aparafusadora fornecida com 2 baterias de iões de
lítio 5,0AH + um carregador DCB 115 numa caixa

Áreas de utilização:
Lingueta CLT
Solho de madeira
Instalação de plataforma com qualquer
dimensão de OSB
Instalação em terraço

Garantia de 1 ano + 2 anos após o registo do aparelho no
sítio Web: www.dewalt.fr/mydewalt/register.

QDDWDCF622

Kit aparafusadora sem fios DeWalt

QDPRO76SKE

Parafuso em fita

Ferramenta

WSV
SSDTH
SS3DSC
SSDHSD
SSDHPD

Código do artigo

Descrição

Código EAN

QDDWDCF622

Aparafusadora sem fios DCF622NT + Adaptador QD DWA3G2 + 2 baterias LI-ION 18V 5AH + 1 carregador

3523140008295

QDPRO76SKE

Ferramenta Quik Drive® para solho de madeira

3523140918808

*A aparafusador DeWalt sem fios DCF622NT sofreu alterações para funcionar com os sistemas de aparafusamento numa mesma fila Quik Drive, não sendo
concebida para utilização como aparafusadora padrão.
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