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R-PDD18
ȘURUBELNIȚĂ PE ACUMULATOR 18V
18V Li-Ion
R-PDD18-XL2RawlDRIVER

Șurubelnița pe acumulator R-PDD18-XL2 este un instrument versatil cu o 
construcție extrem de durabilă. Bateria RawlBattery 18V este interschimbabilă cu 
multe dispozitive din seria Rawlplug 18V, ceea ce crește utilitatea sculei electrice.

Tablă zincată

Oțel inoxidabil

Plastic

Lemn

Cherestea

Placă OSB

Motorul puternic fără perie asigură o eficiență ridicată 
a mecanismului și crește durata de viață a sculei

Mânerul cauciucat, profilat, crește aderența și 
confortul de muncă

Cele 16+1 poziții reglabile pentru controlul 
cuplului asigură fixarea precisă  cu șuruburi de 
dimensiuni diferite în funcție de tipul de substrat

Mandrina de 13 mm facilitează instalarea tuturor 
accesoriilor

Piesele pentru angrenaje planetare sunt realizate 
din oțel de înaltă calitate pentru a crește durata 
de viață a uneltei

Designul compact și greutatea redusă contribuie la 
reducerea oboselii în timpul utilizării pe termen lung

LED-ul luminează locul de muncă pentru a spori 
confortul și siguranța utilizatorului

Setul include 2 baterii Li-Ion cu o capacitate de 
5.0 Ah și un încărcător rapid de 50 de minute care 
garantează continuitatea lucrărilor, fără întrerupere

MATERIALE DE BAZĂ 

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII 
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Construcții din lemn: fixarea șuruburilor  
până la 6 mm

Construcții metalice: asamblarea șuruburilor 
metrice (până la M6)

Dibluri cadru și altele de până  
la Ø 14 mm (de ex. FF1, 4ALL)

Găurire în foi de tablă  
Ø 10 mm x 2 mm grosime

Construcții din lemn: găurire în lemn  
sau PAL (până la Ø 32 mm)

ȘURUBELNIȚĂ PE ACUMULATOR 18V 
18V LI-ION RawlDriver R-PDD18-XL2

“Șurubelnița pe acumulator R-PDD18-XL2  se caracterizează printr-o construcție rafinată 
și durabilă. Angrenajul planetar puternic generează un cuplu de până la 60 Nm și o viteză 
de rotație de până la 2000 rpm. Acest lucru permite utilizarea sculei electrice într-o gamă 
largă de aplicații de înșurubare / deșurubare și găurire. Cele două baterii și încărcătorul 
de 50 de minute incluse în set garantează funcționarea
 fără întreruperi inutile. “

INFORMAȚII TEHNICE  

APLICAȚII  

Index Motor

Tensiune 
alimentare

Capacitate 
acumulator

Cuplu maxim
Interval

strângere 
mandrină

Paşi creştere 
cuplu

Turație
în gol

- treapta 1

Turație
în gol

- treapta 2

Greutate
cutie

Greutate
bax

 [V] [Ah] [Nm] [mm] [rpm] [rpm] [kg] [kg]

RawlDriver  
R-PDD18-XL2 

fără perie 18 5.0 60 13 2 0-550 0-2000 7.3 7.3
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Șurub autofiletant 
R-PTK

Șurub autofiletant 
R-PVS

Diblu universal premium 
4ALL

Diblu din plastic premium 
R-FF1-L

Șurub autofiletant cu cap șaibă 
pentru lemn

Șurub autofiletant pentru 
lemn cu cap înecat

Diblu din nailon cu perfor-
manță înaltă pentru toate 
tipurile de substrat

Diblu premium pentru cadre cu 
spectru larg de aplicații

Bit pentru șurubelnițe 
RT-BIT-TORX

Mandrină pentru biți 
RT-BIT-ADAP/2M 

Mandrină pentru biți cu 
schimbare rapidă 
RT-BIT-ADAP/QC

Burghiu pentru lemn  
RT-AWD

Bit pentru șurubelnițe, din 
clasa premium, cu cap Torx

Mandrină cu 2 magneți pentru 
stabilitatea și susținerea 
bitului și a șurubului

Mandrină cu schimbare rapidă 
pentru aplicații care necesită o 
gamă diversificată de șuruburi

Burghiu pentru găurire rapidă 
în lemn

IndexIndex SculăSculă

Baterie Baterie 
Li-Ion 18V, Li-Ion 18V, 

R-BAT-185001 R-BAT-185001 
[5.0 AH][5.0 AH]

Rawlcase Rawlcase 
R-RC-4414R-RC-4414

AmbalajAmbalaj
(cutie)(cutie)

Încărcător 6.5A Încărcător 6.5A 
R-CHR-186501R-CHR-186501

Mănuși de Mănuși de 
protecție R-PGL protecție R-PGL 

Instrucțiuni de Instrucțiuni de 
utilizareutilizare

Cod EANCod EAN

RAWLDRIVER 
R-PDD18

R-PDD18-XL2

[b
u

c]

1 2 1 - 1 1 1 5906675473703

R-PDD18-S 1 - 1 - - 1 - 5906675475240

R-PDD18-XS 1 - - 1 - 1 - 5906675475189

OFERTĂ  

PRODUSE ASOCIATE  

ȘURUBELNIȚĂ PE ACUMULATOR 18V 
18V LI-ION RawlDriver R-PDD18-XL2


