ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΗ WÜRTH.

ΝΕΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS 18 COMPACT &
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AWS 18-125 P COMPACT

WÜRTH MASTER.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Νέα

τεχνολογία μπαταρίας
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ΤΟ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Το ABS 18 Compact – το δυνατό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας με ηλεκτροκινητήρα χωρίς ψήκτρες, για μέσες εργασίες
διάτρησης και κοχλίωσης – κατακτά τους πελάτες με τις εξαιρετικές επιδόσεις και τη δύναμή του.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Αυτό υποσχόμαστε στους πελάτες μας με την γκάμα εργαλείων μπαταρίας υψηλών επιδόσεων. Ως κατασκευαστής, μπορούμε να καλύψουμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στη σχεδίαση
και τη λειτουργικότητα και συγχρόνως να διατηρήσουμε τις αυστηρές εσωτερικές προδιαγραφές ποιότητας.
Η νέα γενιά των εργαλείων μπαταρίας 18V WÜRTH MASTER θα εμπλουτιστεί με πολλά νέα εργαλεία στο προσεχές μέλλον. Έτσι, θα μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας συλλογή από ισχυρά εργαλεία μπαταρίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ:
Το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας θέτει
τον ηλεκτροκινητήρα εκτός λειτουργίας όταν
παρουσιαστεί εμπλοκή, υπερθέρμανση ή υπερφόρτωση, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής
του εργαλείου.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ:

ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ:
Τσοκ 13 mm, κατασκευασμένο εξ'
ολοκλήρου από μέταλλο, με μύτες από
καρβίδιο στους σιαγόνες για άριστη
συγκράτηση.

Ο ηλεκτροκινητήρας παρουσιάζει ελάχιστες
ανάγκες συντήρησης καθώς δεν απαιτείται αντικατάσταση των ψηκτρών. Είναι πιο αποδοτικός,
πιο ισχυρός και πιο συμπαγής.

Προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας:
Μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια.
•	Ενσωματωμένο πλαίσιο κυψελών για ασφαλή εφαρμογή και άριστη απαγωγή της θερμότητας, προστατεύει την μπαταρία από την υπερθέρμανση και τους
κραδασμούς.
•	Η λυχνία LED για την ένδειξη φόρτισης δείχνει την
υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας.

•	Έξυπνη διαχείριση μπαταρίας για μέγιστη απόδοση
και διάρκεια ζωής.
•	Το λαστιχένιο περίβλημα της μπαταρίας λειτουργεί
και ως αντιολισθητική βάση.
•	Ηλεκτρονική επιτήρηση των στοιχείων για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ WÜRTH
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WÜRTH MASTER.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Ηλεκτρονική προστασία
ηλεκτροκινητήρα:
Διαρκής επιτήρηση ηλεκτροκινητήρα και ένδειξη
επαφής με LED. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής,
καθώς ο ηλεκτροκινητήρας τίθεται έγκαιρα εκτός
λειτουργίας σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης
ή υπερθέρμανσης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:
Το παξιμάδι ταχείας στερέωσης και η ρύθμιση του
προστατευτικού καλύμματος χωρίς τη χρήση εργαλείων
επιτρέπουν τη γρήγορη προσαρμογή για τις ανάγκες
διαφόρων εφαρμογών.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΛΑΒΗ:
Μειώνει αισθητά τους επιβλαβείς κραδασμούς!
Μπορεί να τοποθετηθεί σε τρεις διαφορετικές θέσεις,
για κορυφαία άνεση και άριστη εργονομία.
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ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
Ο δυνατός γωνιακός λειαντήρας AWS 18-125 P Compact με μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα χωρίς ψήκτρες – ιδανικός
για μέσες εργασίες κοπής και λείανσης – κατακτά κάθε χρήστη με τον ανθεκτικό ηλεκτροκινητήρα υψηλών επιδόσεων, την
εργονομική σχεδίαση και τα διάφορα χαρακτηριστικά ασφάλειας και προστασίας.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Αυτό υποσχόμαστε στους πελάτες μας με την γκάμα εργαλείων μπαταρίας υψηλών επιδόσεων. Ως κατασκευαστής, μπορούμε να καλύψουμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στη σχεδίαση και τη λειτουργικότητα και συγχρόνως να διατηρήσουμε τις αυστηρές εσωτερικές προδιαγραφές ποιότητας.
Η νέα γενιά των εργαλείων μπαταρίας 18V WÜRTH MASTER θα εμπλουτιστεί με πολλά νέα εργαλεία στο προσεχές μέλλον. Έτσι, θα μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας συλλογή από ισχυρά εργαλεία μπαταρίας.

Νέα
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΤΥΠΟΥ "DEAD-MAN"):
Για ασφάλεια στην εργασία! Η λειτουργία φρένου εξασφαλίζει την ταχεία
ακινητοποίηση του περιστρεφόμενου
δίσκου μόλις απελευθερωθεί ο διακόπτης.

Προηγμένη τεχνολογία
μπαταρίας:
Ανθεκτική και ασφαλής.
•	Το ενσωματωμένο πλαίσιο στοιχείων αποτρέπει την υπερθέρμανση της μπαταρίας.
•	Η ένδειξη LED δείχνει την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας.

Ηλεκτροκινητήρας
χωρίς ψΗκτρες:
Ο ηλεκτροκινητήρας παρουσιάζει ελάχιστες ανάγκες συντήρησης καθώς δεν
απαιτείται αντικατάσταση των ψηκτρών.
Είναι πιο αποδοτικός, πιο ισχυρός και
πιο συμπαγής.

•	Η έξυπνη διαχείριση μπαταρίας εγγυάται τη
μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής.
•	Το λαστιχένιο περίβλημα της μπαταρίας λειτουργεί και ως αντιολισθητική βάση στήριξης
του εργαλείου.
•	Η ηλεκτρονική επιτήρηση των στοιχείων παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
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ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ABS 18 COMPACT

Πλαίσιο παράδοσης
2 x μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V/4 Ah M-CUBE BASIC
1 x φορτιστής ALG 18/ 4 BASIC
1 x κλιπ ζώνης
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Κωδ. αρ.
Ονομαστική τάση
Ταχύτητα άνευ φορτίου,
1η/2η ταχύτητα
Μέγιστη ροπή
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε ξύλο
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε ατσάλι
Μέγιστη διάμετρος κοχλίωσης
Άνοιγμα του τσοκ
Βάρος με μπαταρία

5701 800 2
18 V
0–600/0–1.900 σ.α.λ.
60 Nm
40 mm
13 mm
10 mm
1,5-13 mm
περίπου 1,9 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
AWS 18-125 P COMPACT

Περιλαμβάνονται στο πλαίσιο παράδοσης
2 x μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V/4 Ah M-CUBE BASIC
1 x φορτιστής ALG 18/4 BASIC
1 x βαλίτσα συστήματος 8.4.3

Κωδ. αρ.
Ονομαστική τάση
Τύπος σπειρώματος x μέγεθος άξονα
Μέγιστες στροφές άνευ φορτίου
Μέγιστη διάμετρος δίσκου κοπής
Βάρος με μπαταρία

5701 402 004
18 V
M 14 mm
11.000 σ.α.λ.
125 mm
2,65 kg

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ WÜRTH
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ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ WÜRTH.
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© Würth Hellas S.A.
Τυπώθηκε στην Ελλάδα. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Υπεύθυνος περιεχόμενου / Σύνταξη: Τμήμα Product & Marketing:
Μιχάλης Τσολακάκης, Στράτος Κασμερίδης, Γιάννης Πέττας

Würth Hellas S.A.
23o χλμ. Ε.O. Αθηνών - Λαμίας
145 68 Κρυονέρι Αττικής
Τ 210 6290800
info@wurth.gr
www.wurth.gr

Würth Hellas
Logistics Center
Θέση Κιμίνια
(Οδός Ήμερου Πεύκου)
190 11 Αυλώνας Αττικής
Τ 2295 306808
logistics@wurth.gr

Αιγάλεω
Λ. Αθηνών 345
122 43 Aιγάλεω
Τ 210 5906200
egaleo@wurth.gr

Άλιμος
Λ. Βουλιαγμένης 538
174 56 Άλιμος
Τ 2130 362536
alimos@wurth.gr

Θεσσαλονίκη
Μοναστηρίου 291
546 28 Νέα Μενεμένη
Τ 2310 329132
thessaloniki@wurth.gr

Λάρισα
1ο χλμ. Π.Ε.Ο.
Λάρισας - Αθηνών
413 35 Λάρισα
Τ 2410 661821
larissa@wurth.gr

Πάτρα
Ακρωτηρίου 210
263 32 Πάτρα
Τ 2613 015050
patra@wurth.gr

Iωάννινα
6ο χλμ. Ε.Ο.
Ιωαννίνων - Αθηνών
452 21 Ιωάννινα
Τ 2651 607515
ioannina@wurth.gr

H αναπαραγωγή του παρόντος, ακόμη και η αποσπασματική, επιτρέπεται μόνον
μετά από έγγραφη άδεια.
WHM - M.T. - Γ.Π. - Σ.Κ. - Κ.Μ. - 09/19

Τηρούμε το δικαίωμα να προβούμε χωρίς ειδοποίηση σε αλλαγές του προïόντος,
που θεωρούμε ότι θα βελτιώσει την ποιότητά του. Οι απεικονίσεις είναι υποδειγματικές και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση των προïόντων που
παραδίδονται. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ, δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., αφορούν
μόνο σε επαγγελματίες και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς άλλη προειδοποίηση.
Για τα σφάλματα ή τα τυπογραφικά λάθη δε φέρουμε καμία ευθύνη. Ισχύουν οι
γενικοί όροι πωλήσεων.

