
www.ronixtools.com

ابزارآالت شارژی

8612
دریل پیچ گوشتی شارژی

12 ولت
■ موتور قدرتمند برای ارائه بهترین عملکرد در عملیات سوراخکاری و باز و بسته کردن 
پیچ ها، به عالوه این موتور ضد آب است که امکان ادامه کار در محیط های مرطوب 

را به کاربر می دهد
■ طراحی ارگونومیک با وزن تنها یک کیلوگرمی به منظور انجام راحت کارها در شرایط سخت

■ مجهز به سه نظام اتوماتیک 10 میلیمتری دو تکه برای افزایش میزان کارآمدی
■ دارای باتری لیتیوم یون با کارایی باال و عمر طوالنی، همچنین شارژر 1/5 آمپر با 

قابلیت شارژ سریع
■ تنظیمات 18گانه کالچ این دستگاه سهولت عملیات سوراخ کاری و باز و بسته کردن 

پیچ ها را به همراه دارد و باعث افزایش عمر سه نظام می شود
■ مجهز به گیربکس دو حالته برای انجام طیف وسیعی از کارها 

■ دسته ارگونومیک و ضد لرزش برای داشتن کنترل باال روی دستگاه و فرایند کار
■ مجهز به چراغ LED به منظور پیش برد کارها در مکان های تاریک

■ بدنه مقاوم و ضد لرزش، در کنار دسته پالستیکی که در صورت سقوط دستگاه 
و یا بروز حوادث دیگر از آسیب به آن جلوگیری می کند

■ دارای نشانگر میزان شارژ باتری که امکان اطالع از انرژی باقیمانده در باتری را فراهم می آورد
■ سیستم شارژ سریع که در زمان کارهای دشوار بهترین عملکرد را ارائه می دهد

8612کد محصول

12  ولتولتاژ باتری

1/5 آمپرساعت ظرفیت باتری 

25 نیوتن متر حداکثر گشتاور

اتوماتیکنوع سه نظام 

25 میلی متر حداکثر ظرفیت سوراخکاری در چوب

10 میلی متر حداکثر ظرفیت سوراخکاری در فلز

0 تا 400 دور در دقیقه 0 تا 1500 دور در دقیقهسرعت در حالت آزاد 

لیتیوم-یون تکنولوژی باتری 

1 کیلوگرم وزن

کیف BMC مقاوم در برابر ضربهنوع بسته  بندی 

یک جفت باتری 12 ولت با ظرفیت 1/5 متعلقات 
آمپرساعت و یک فست شارژر




