
TD022D

Aparafusadora
de impacto

Grande potência, alta velocidade

DF012D
Aparafusadora

Máxima exactidão no 
binário de aperto

Capacidade da bateria

1,5Ah Novas baterias
50% mais*

* Comparando com BL7010

TD022D
Aparafusadora recta de impacto a bateria
DF012D
Aparafusadora recta a bateria

A satisfazer as necessidades dos profissionais



**Os resultados da prova irão depender  em grande medida da dureza do material, etc

10% mais rápido* Maior quantidade de trabalho

ø3,1x25mm 

65pcs

320pcs

ø4,1!45mm

Atornillado en 
madera blanda**Binário de aperto

0-2.450
rpm

25Nm

Velocidade (sem carga)

Velocidade variável

Inversão no giro

Aparafusadora de impacto  TD022D
Grande potência, alta velocidade

Interruptor multifuncional

*modelos convencionais

Batería con carga completa 

- Parafusos em lugares e difícil acesso.
-Aparafusados que requerem um aperto 
mais justo.
-Parafusos de mecanismos.

Pode-se usar como uma aparafusadora  convencional

Aconselhável para:

Luz LED Para trabalhos com um nível baixo de luz.

Luz junto ao 
interruptor

Apenas com a 
TD022D 

Switch ON - OFF 
de luz
 
Apenas com a 
DF012D 

Características comuns



Embraiagem de 
parada automática

Ajuste do aperto mais exato Maior quantidade de trabalho

Sistema auto-stop
Uma luz vai advertir do baixo nível 

da bateria, se a bateria baixa ainda 

mais, o motor vai-se deter de forma 

automática para assim evitar que a 

bateria fique completamente 

descarregada. 

Aparafusadora DF012D
Máxima exactidão no binário de aperto

Os resultados da prova irão depender em grande medida da dureza do material, etc.

ø3,8x25mm 

210pcs

350pcs

ø3,8!38mm

Aparafusado em 
madeira branda**

Bateria com carga completa

2 velocidades 
mecânicas

282mm

227mm
TD022D

TD022D
273mm

218mm
DF012D

DF012D

Convertível

- Pode passar a um aparafusadora recta ou em forma de 

pistola de forma simples. 

- Ergonómica.

Peso leve
com apenas: 

TD022D

0,53kg
0,56kg

DF012D
Com batería

Interruptor com 
mudança de giro 
na carcaça. 
Fácil trabalho ao 

pulsar um botão.  

21 posições de 
embraiagem + 
modo aparafusar.

O motor vai-se deter de forma 

automática no momento que a 

embraiagem está bloqueada. 

Compacta e leve



Peso de acordo com a EPTA

Aparafusadora de impacto a bateria

Velocidade variável

Travão eléctrico

Reversível

Luz LED

Mala de transporte

TD022D
Inserção
Velocidade(RPM)
Impactos Por Minuto (IPM)
Max. Binário de aperto
Capacidade

Nível de vibração
Pressão sonora
Potência sonora
Dimensões (C x L x A)

Peso

1/4" Hex
0 - 2.450
0 - 3.000
25 Nm 
Parafuso autoperfurante : M3 - M8 
Parafuso standard: M3 - M8 
Parafuso de alta resistência : M3 - M6 
Rosca grossa: 22 - 45 mm 
Aparafusado rápido: 7,0 m/s!
85 dB(A)
96 dB(A)
Tipo pistola: 227x42x142 mm 
Recto: 282x42x52 mm
0,56 kg 

Aparafusadora recta a bateria
Reversível

2 velocidades mecânicas

21 posições de embraiagem

Luz LED

Mala de transporte

DF012D
Capacidade
Velocidade (RPM)
Max. Binário de aperto

Nível de vibração
Pressão sonora
Dimensões (C x L x A)

Peso

Aço: 5 mm  Madeira: 6 mm 
Alta: 650  Baja: 200
Junta dura/branda: 5,6 / 3,6 Nm 
8,0 Nm 
Aparafusado em metal: 2,5 m/s! ou menos
70 dB(A) ou menos
Tipo pistola: 218x44x142 mm 
Recto: 273x44 mm 
0,53 kg 

Comparativa de produtos

80 100 120
rápidolento

110110

Aparafusado com parafusos de madeira 3,1x25mm em madeiras brandas

0

1. Os resultados das provas irão depender em grande medida da dureza do material, etc.

2. Os número nas gráficas a seguir são valores relativos, quando as capacidades dos modelos convencionais indexam 100.   

Velocidade Trabalho com uma carga de bateria completa

100 120 140
grandepequeno

140140

0

Modelo
 convencional

Makita TD022DMakita TD022DMakita TD022DMakita TD022D

Modelo
 convencional

Aparafusado com parafuso de rosca grossa 3,8x25mm a máxima velocidade

Velocidade Trabalho com uma carga de bateria completa

100

Aparafusadora recta de impacto a bateria. Aparafusadora recta a bateria.

100100

80 100 120
rápidolento

100100

0 100 140 180 200
grandepequeno

180180

0

Modelo
 convencional

Makita DF012DMakita DF012DMakita DF012DMakita DF012D

Modelo
 convencional 100100100

Equipamento básico: consultar na web. 

Equipamento básico: consultar na web. 

BL0715

A utilização das baterias Lítio-Ion da 
classe stick, nos permitem fazer uma 
máquina mais leve e compacta. 

Tempo de carregamento 
aproximado, 35 min com 
o carregador DC10WA.

Nova bateria 7,2V  
1,5Ah Lítio-Ion
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