
Aparafusadora 2.500
r.p.m

FS2500
FS2500
Para parafusos autoperfurantes com cabeça hexagonal.

Código EAN

0088381603218

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 1.5 Kg
Potência 570 W
Dimensões (CxLxA) 280 x 70 x 192 mm
Comprimento do cabo 4 m
Velocidade variável (interruptor) ✓
Inserção 1/4" hex.
Rotações por minuto. (r.p.m) 0 - 2.500 Rpm
Emissão de vibração 2,50 m/seg²
Incerteza da vibração 1,50 m/seg²
Pressão sonora 83,00 dB(A)
Potência sonora 94,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora 3,00 dB(A)
Iluminação integrada ✓
Punho antideslizante ✓
Gancho para cinto ✓
Capacidade máx. parafuso
autoperfurante

6 mm

Capacidade máx. parafuso Drywall 5 mm
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Desenho ergonómico para minimizar a fadiga da mão,
sobretudo em largas jornadas de trabalho,
proporciona a máxima potência de aperto em linha
com a ponta.

• Interruptor reversível com uma mão e botão de lock-
on para operação contínua.

• Com punho antideslizante, proporciona maior controlo
e comodidade da máquina.

• Ponto de luz incorporado que se ilumina pressionando
o interruptor antes de ligar o motor.

• Gancho reforçado de chapa envolto em plástico,
maior duração e proteção.

• Carcaça metálica na zona das engrenagens que
dissipa melhor o calor dando maior durabilidade à
máquina.

• Regulador de profundidade preparado para chaves de
caixa.

• Batente de profundidade de uma só peça, ajustável a
rosca e fácilmente extraível para melhor visão, com a
ponta de borracha para impedir folgas no
prolongador.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

450968-4
BOQUILHA 3/8 FS2500

824890-5
Mala pvc

ACESSÓRIOS

450963-4
"BOQUILHA 1/4" "FS2500"

450967-6
"BOQUILHA 5/16" "FS2500"

784805-3
Chave de caixa magnética 12,7,

784806-1
Chave de caixa magnética 10-65mm

824890-5
Mala pvc

Suporte

Manual do usuário:
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