
W7150EU

Slangeløse fordele - samme moment som luft !
Den nye W7150EU højmoment 1/2” slagnøgle, er den eneste akku slagnøgle der 
har det samme høje moment som vores ”best-in-class” 2135QTiMAX, 1/2” luft 
slagnøgle. W7150EU akku slagnøglen udfører det hårde arbejde hurtigt, nemt og 
effektivt, ligesom den professionelle håndværker/tekniker gør det hver eneste dag.

W7150EU 
Akku-slagnøgle 1/2”,
1 057 Nm

Slagnøglen kan leveres uden batteri og lader.

Slagnøgle kit indeholder: akku slagnøgle med 
oplader, 2 Liion batterier i en plaststøbt kasse.

W7150EU-K2

   1 057 Nm i maksimum moment og 1 486 Nm i afspæn-
dingsmoment - det er den absolut bedste ydelse i klassen.

   Alle metaldele som slagværk og sliddele, yder det 
ultimative inden for holdbarhed og pålidelighed.

   Det specielle magnetiske højstyrke stål, som motoren 
er bygget af, giver lang holdbarhed og høj moment.

   Stål armeret hus tilfører styrke for uovertruffen fald-
modstand.

   Soft touch greb, minimerer vibrationer, reducere træthed 
og giver virkelig god bruger komfort.

   Variabel hastigheds kontakt med elektronisk bremse 
giver maksimal kontrol over værktøjet.

   Bekvem en-håndsbetjening af omdrejningsretning ved 
aftrækker.

   Høj kapacitet på 3,0 Ah batteri giver maksimal ydelse 
og levetid. 
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SK4M3L
CPN: 81287377
Slagtopsæt 1/2”, 3 stk. 
(17, 19 og 21 mm)

SK4M5L
CPN: 81287369
Slagtopsæt 1/2”, 5 stk. (17, 19, 21, 22 
og 24 mm)

SK4M14
CPN: 81287351
Slagtopsæt 1/2”, 14 stk. (10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 
og 24 mm)

SK4M18
CPN: 81287385
Slagtopsæt 1/2”, 18 stk. (10, 11, 13, 
14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 
24L, 17L, 19L og 21L, forlænger 
125 mm)

BL2010
CPN: 48386791
Batteri Li-Ion, 20 V, 3,0 Ah

BC1120-EU
CPN: 17028960
Universal lader

4UA9
CPN: 03070216
1/2” vinkelhoved 
(Hastighedsreduktion: 25%, 
moment reduktion: op til 50%)

105-4T-6
CPN: 04618930
Fedt for Slagnøgler hammer mekanisme 
(6 tuber)

67-4T
CPN: 04637336
Fedt for high-speed vinkel hoveder

Tilbehør

 Specifi kationer

BESKRIVELSE Model W7150EU
Bestillingsnummer (maskine alene) 48391692
Model (sæt) W7150EU-K2
Bestillingsnummer (sæt) 48391734
Akku-kapacitet 20 V
Firkant 1/2”

YDELSER Arbejdsmoment (tilspænding) 68 - 746 Nm
Maksimum moment (tilspænding) 813 Nm
Arbejdsmoment (løsning) 880 Nm
Maksimum moment (løsning) 1 057 Nm
Afspændingsmoment 1 486 Nm
Fri hastighed 0 - 1 900 o/min
Slag pr. minut 2 300

LYD OG VIBRATIONER Lydniveau tryk/kraft (EN60745) 89,0 / 100,0 dB(A)
Vibrationsniveau / måleusikkerhed (EN60745) 12,2 / 1,8 m/s²

VÆGT OG DIMENSIONER Vægt med batteri 3,1 kg
Dimensioner med batteri (l x b x h) 238 x 83 x 232 mm
Forsendelsesvægt (maskine alene) 2,8 kg
Forsendelsesvægt (sæt) 7,6 kg
Pakkedimensioner (maskine alene) (l x b x h) 229 x 267 x 92 mm
Pakkedimensioner (sæt) (l x b x h) 472 x 387 x 127 mm
UPC / EAN code (maskine alene) 6 63024 00557 6
UPC / EAN code (sæt) 6 63024 00564 4
Oprindelse Kina

Bestillingsnummer (maskine alene) 48391692

Bestillingsnummer (sæt) 48391734

Firkant 1/2”

Maksimum moment (tilspænding) 813 Nm

Maksimum moment (løsning) 1 057 Nm

Fri hastighed 0 - 1 900 o/min

Lydniveau tryk/kraft (EN60745) 89,0 / 100,0 dB(A)

Vægt med batteri 3,1 kg

Forsendelsesvægt (maskine alene) 2,8 kg

Pakkedimensioner (maskine alene) (l x b x h) 229 x 267 x 92 mm

UPC / EAN code (maskine alene) 6 63024 00557 6

Oprindelse Kina


