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R-PDS18
ȘURUBELNIȚĂ PE ACUMULATOR DE 18V
18V Li-Ion
R-PDS18-M2ARawlDRIVER

Șurubelnița pe acumulator R-PDS18-M2A este un 
dispozitiv specializat pentru montarea șuruburilor 
în structuri metalice și din lemn în timpul asamblării 
pe gips-carton. Bateria RawlBattery 18V este 
interschimbabilă cu multe alte dispozitive din seria 
Rawlplug 18V, ceea ce sporește funcționalitatea 
sculei electrice.

Gips-carton

Lemn

Oțel

Aluminiu

Mandrina hexagonală de 1/4 asigură o schimbare rapidă și ușoară a 
vârfului

Posibilitatea de reglare a adâncimii șurubului permite asamblarea precisă

Alimentator automat șuruburi pentru aplicații în serie și viteză de lucru

Mânerul cauciucat, profilat, crește aderența și confortul de muncă

Butonul de blocare a comutatorului pentru o funcționare continuă 
îmbunătățește ergonomia și accelerează munca

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

Înșurubare selectivă pentru lucrări precise

Sistemul RawlCase permite stocarea ușoară și convenabilă a sculei 
cu toate accesoriile și posibilitatea conectării cu alte carcase pentru 
un transport ușor

Agățătoarea de curea din oțel facilitează munca și asigură soluții de 
depozitare și transport foarte bune

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII MATERIALE DE BAZĂ 
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Profile metalice: înșurubare până la 4,2 mm

Profile din lemn: înșurubare până la 4,2 mm

Plăci din gips-carton: fixarea șuruburilor cu lungimi 
până la 57 mm

Pereți despărțitori, ansamblu de gips-carton

ȘURUBELNIȚĂ PE ACUMULATOR DE 18V 
18V LI-ION RawlDriver R-PDS18-M2A

Șurubelnița pe acumulator R-PDS18-M2A are o construcție sofisticată și durabilă. Turația în 
gol (5000 rpm), designul special al ambreiajului  și alimentatorul automat fac din șurubelniță 
instrumentul perfect pentru lucrările la asamblarea plăcilor de gips-carton. Cele două baterii 
și încărcătorul de 60 de minute incluse în set garantează funcționarea fără întreruperi inutile.

PRODUCT INFORMATION  

APLICAȚII  

Index Motor

Tensiune 
alimentare

Capacitate 
acumulator

Turație în gol
Diametrul și 

lungimea maximă a 
șurubului

Alimentator 
automat

Greutate
cutie

Greutate
bax

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

RawlDriver  
R-PDS18-M2A 

universal 18 2.0 0 - 5000 4.2 x 57 yes 6.08 6.08
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Șurub autofiletant 
R-FT

Șurub autofiletant 
R-FS

Bit pentru șurubelnițe 
RT-BIT-PH

Mandrină 
RT-BIT-ADAP/60

Șurub autofiletant pentru 
fixarea plăcilor de gips-carton 
pe substraturi din lemn

Șurub autofiletant pentru 
fixarea plăcilor de gips-carton 
pe profile metalice

 Bit pentru șurubelnițe cu cap 
Phillips 

Mandrină magnetică pentru 
biti 1/4” RT-BIT-ADAP/60

Șurub autofiletant 
R-PTK

Șurub autofiletant 
R-PVS

Bit lung 
RT-BIT-PH2/130DS

Șurub autofiletant cu cap șaibă 
pentru lemn

Șurub autofiletant pentru 
lemn cu cap înecat

Bit lung de nivel profesional cu cap Phillips, cu design special 
pentru montarea acoperișurilor plate

IndexIndex SculăSculă

Alimentator Alimentator 
automat automat 
șuruburi șuruburi 

R-DS-AF1R-DS-AF1

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

R-BAT-182001 R-BAT-182001 
[2.0 AH][2.0 AH]

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

AmbalajAmbalaj
(cutie)(cutie)

Încărcător Încărcător 
rapid 1.5A rapid 1.5A 

R-CHR-181501R-CHR-181501

Mănuși de Mănuși de 
protecție protecție 

R-PGL R-PGL 

Instrucțiuni de Instrucțiuni de 
utilizareutilizare

Cod EANCod EAN

RAWLDRIVER 
R-PDS18

R-PDS18-M2A

[b
u

c]

1 1 2 1 - 1 1 1 5906675473710

R-PDS18-S 1 - - 1 - - 1 - 5906675475271

R-PDS18-XS 1 - - - 1 - 1 - 5906675475219

OFERTĂ  

PRODUSE ASOCIATE  

ȘURUBELNIȚĂ PE ACUMULATOR DE 18V 
18V LI-ION RawlDriver R-PDS18-M2A


