
SDS-Max

D25604K
NYHET

Kombihammare 45 mm SDS-Max 230V

Säljargument
Elektronisk variabel slagstyrka/hastighet för total 
kontroll med mindre borr och enkla material

Aktiv vibrationskontroll med flytande bakre handtag 
och dämpat sidohandtag reducerar vibrationer

Idealisk för förankring och genomgående hål i betong 
och murverk från 12 till 45 mm i diameter. Borrkronor 
upp till 100 mm

Magnesiumhus för lägre vikt och mycket stor 
hållbarhet

Gummiklätt handtag för större komfort och reducerad 
användartrötthet

Rotations-stopp för lättare mejslingsarbeten

Utmärkt kraft-/viktförhållande: 8 J slagstyrka från en 
6.9 kg hammare

Hammarmekanismen är optimerad genom reducerat 
antal komponenter och med förbättrad dämpning för 
att ge maximal slagstyrka, och därmed effektivisera 
borrningen i hårdaste betong

Ergonomisk, kompakt, smal design ger bra kontroll 
och åtkomst i trånga utrymmen

Kedjedrift förbättrar livslängden och ökar effektiviteten 
tillsammans med en oljefylld växellåda för att 
säkerställa total komponent smörjning och överlägsen 
värmeavledning

Elektronisk indikator för service och byte av kolborstar

Den unika tätningen på slagstycket förhindrar att 
damm och partiklar tränger in i mekanismen, vilket 
förlänger borrhammarens livslängd

Antirotationssystem som upptäcker en förlust av 
kontroll över verktyget och reagerar genom att 
omedelbart stänga av strömmen

Låsbar strömbrytare för större kontroll vid mejsling

Effektiv mekanism levererar slagkraften direkt till 
borret utan förlust genom vibrationer

Specifikationer

Fäste SDS-Max
Batteri
Batteri/spänning V
Batteri Ah
Ineffekt W
Uteffekt W
Slagstyrka (EPTA 05/2009) 8 J
Hastighet varv/min
Slaghastighet 1430-2840 slag/min
Max kapacitet betong 45 mm
Max kapacitet genombrottsborr mm
Max kapacitet borrkrona 100 mm
Vikt 6.9 kg

Standardutrustning
vridbart sidohandtag
förvaringslåda

Garanti 
DEWALT 3-års 
garanti  på 
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Vikt (med batteri) g
Längd 477 mm
Höjd 245 mm
Bredd 104 mm
Hand/arm-vibration - betong m/s²
Avvikelse K 1 (vibration) m/s²
Hand/Arm vibration - Mejsel m/s
Avvikelse K 2 (vibration) m/s²
Ljudtryck dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck) dB(A)
Ljudeffekt dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt) dB(A)

elverktyg (vid 
registrering)
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