
Excelente rendimento.
A mesma potência.
Agora a bateria.

DFS452
Aparafusadora a Bateria

Tecnologia Push Drive
No modo bloqueio, o motor só começa a 
trabalhar quando a ponta entra em contacto 
com a peça de trabalho para uma operação 
mais simples e de modo a economizar bateria.
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Capacidade
Inserção (Hex)
Rotações por min.(rpm)
Dimensões
 (Comp x Larg x Alt)
Peso com bateria

Parafuso gesso cartonado : 4mm (5/32")
6.35mm (1/4")
0-4,000
BL1850: 254x79x259mm (10"x3-1/8"x11-1/4")
BL1815: 254x79x242mm (10"x3-1/8"x9-1/2")
BL1850: 1.8kg (4.0lbs)
BL1815: 1.6kg (3.5lbs)

Aparafusadora a bateria DFS452  

Velocidade variável

Reversível

Iluminação do ponto
de trabalho
Mala de transporte
incluida

Mais potência graças
ao motor sem escovas

Luz LED para a iluminação
do local de trabalho

Guia de profundidade
de uma só acção

Design compacto
com um comprimento
total de 254mm

Mais simples de 
aparafusar/desaparafusar.
Com uma só acção.

• Conveniente para trabalhar em locais
com pouca luminosidade.

• Permanece acesa durante 12-13 segundos
depois de soltar o interruptor.

Tecnologia Push Drive
No modo bloqueio, o motor só começa a trabalhar quando a 
ponta entra em contacto com a peça de trabalho para uma 
operação mais simples e de modo a economizar bateria.

Medidor de carga da bateria

Embraiagem
silenciosa

Gancho

Botão de bloqueio
para aparafusamentos
contínuos

Baterias 18V Li-ion

• A energia restante da bateria pode ser
indicada em 3 etapas simplesmente
clicando num botão:
• 3 luzes: estado da carga com mais de 50%
• 2 luzes on : estado da carga entre 20% e 50%
• 1 light on : estado da carga com menos de 20%

Motor sem escovas
• Sem necessidade de manutenção graças ao 

seu motor sem escovas.
• Produção de energia mais eficiente que o 

motor com escovas pois não existe a fricção 
causada pelas mesmas, permitindo uma 
amperagem menor produzindo menos calor 
e aumentando a capacidade de trabalho num 
único carregamento da bateria.

O melhor corpo possível
para aparafusar
Ergonomicamente desenhado para:
• Minimiza o cansaço e dor na mão do utilizador  

em trabalhos prolongados.
• Permite tirar o máximo partido da sua potência.
• Permite apertar o interruptor de uma forma 

muito mais simples.
• Permite manusear a máquina confortavelmente 

e com um melhor controlo graças ao 
revestimento a elastómetro.

DC18RC
DC18RA 

DC18SD 

Tempo de carga (3.0Ah) 
22minutes

Tempo de carga (3.0Ah)  
60minutos

DC18SF
Tempo de carga (3.0Ah) 
1 a 2 baterias : 60minutos
3 a 4 baterias : 120minutos

Carregadores opcionais

DC18RD

Multicarregador 
Rápido de duas 
portas

BL1850: 18V 5.0Ah BL1820: 18V 2.0Ah 
BL1840: 18V 4.0Ah 
BL1830: 18V 3.0Ah 

BL1815N: 18V 1.5Ah 

DC18SE (Automóvel)
Tempo de carga (3.0Ah)  
60minutos

peso de acordo com EPTA-Procedure 01/2003


