
ABSU 12 Select
Kétfokozatú akkus fúrócsavarozó
Rendelési szám: 7 113 20 64 00 0

Erőteljes és könnyű akkus csavarozó rögzített fúrótokmánnyal.
Erős és hosszú élettartamú egyenáramú motor túlmelegedés és túlterhelés elleni 
védelemmel.

Robusztus, teljesen fém fúrótokmány a szorítóerő biztosításával.

Rövid kialakítás, 180 mm-től.

Tökéletes lépcsősfúróval történő használathoz, pl. lemezek indulófuratainak 
elkészítéséhez.

17 nyomatékfokozat – jól adagolható erő 20 Nm-ig a nehéz csavarozási 
esetekhez.

Kétfokozatú fém hajtómű.

Világos LED lámpa a házon.

2,5 Ah akkumulátorkapacitás akár 350 csavarozáshoz (5 x 40 mm).

FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a 
túlhevüléstől és a mélykisüléstől.

Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.

Övtartóval és mágneses bittartóval.

Egyetlen töltőkészülék minden FEIN Li-ion akkuhoz, minden 
felszültségkategóriában.
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Műszaki adatok Az ár tartalma:

ABSU 12 Select
Kétfokozatú akkus fúrócsavarozó
Rendelési szám: 7 113 20 64 00 0

Akkufeszültség 12 V

Motor 2 pólusú egyenáramú

Hajtómű Kétfokozatú

Üresjárati fordulatszám 400 / 1 300 1/perc

Max. nyomaték (kemény/puha) 20 / 14 Nm

Nyomatékfokozatok 17 + 1

Fúrótokmány befogása 1 - 10 mm

Csavarozás 6 x 200 mm

Furatátmérő acélban 10 mm

Furatátmérő fában 30 mm

Akkumulátoros X

1 db akkus fúrócsavarozó

1 db szíjkapocs

1 db mágneses bittartó

1 db műanyag szerszámkoffer


