
Martelo combinado a
bateria 28 mm 18Vx2

DHR282PT2J
Martelo combinado a bateria 28 mm
18Vx2
Novo martelo combinado, com potente motor BL, sem
escovas de 18Vx2 LXT 28 mm com AWS/AFT.

Código EAN

0088381864749

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 5,00 Kg
Motor BL
Dimensões (CxLxA) 373 x 134 x 232

mm
Tensão nominal da bateria 18Vx2
Amperagem 5,0 Ah
Tempo de carga 45 min
Nº de baterias 2
Tipo de bateria LXT
Proteção contra sobrecarga ✓
Proteção contra descargas profundas ✓
Velocidade variável (interruptor) ✓
Rotações por minuto. (r.p.m) 0 - 980 Rpm
Joules 2,80 J
Embraiagem de segurança ✓
Travão eléctrico ✓
Emissão de vibração 9,00 m/seg²
Incerteza da vibração 1,50 m/seg²
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Martelo leve, com potente motor BL de 18Vx2 LXT 28
mm.

• Tecnologia AVT que reduz a vibração da máquina. O
modo ralentí reduz as vibrações em que o corpo da
ferramenta, põe a máquina a baixas rotações (ralentí).

• Tecnología XPT: protege a máquina em condições
adversas. Evita que se introduzam as partículas de pó
e as gotas de água.

• Tecnologia AFT: Função inteligente para minimizar o
efeito Kick-back (ricochete), atuando como uma
embraiagem eletrónica, que detêm a máquina quando
a mesma fica presa na broca e baixa a velocidade de
repente. Sistema inteligente de percussão (Ralentí)
que baixa as revoluções quando o martelo está sem
trabalhar. Reduz a vibração e evita desgastes.
Possibilidade de colocar os novos adaptadores de
aspiração DX08.

• Tecnologia Bluetooth AWS que permite à ferramenta
conectar-se a um aspirador sem necessidade de fios.

• 3 modos de trabalho: rotação; berbequim; berbequim
+ aparafusador.

• O limitador de rotações detém a rotação quando a
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO
Mala Makpac.

195173-3
Coletor de pó para HR2600/10/11

196933-6
Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion

197280-8
BL1850B Bateria 18V 5,0Ah

821552-6
Mala Makpac tipo 4

839559-8
Plástico interior

ACESSÓRIOS

197422-4
Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com

198900-7
Dispositivo de conexão Bluetooth

198993-4
Massa lubrificante

199581-0
Set de coletor de pó

B-59075
Estojo SDS-PLUS Nemesis (3 peças)

Suporte

Manual do usuário:
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