
Boor- en
schroefmachine 18 V

DDF484RT3J
Accu boor- en schroefmachine 13 mm LXT 18 V + 3 x
BL1850 + 1 x DC18RC + Makpac

Technische info

Accutype Li-ion

Nominale spanning 18 V

Bijgeleverde accu's 3 x 5,0Ah

Toerental onbelast 0 - 500 t.p.m.

Toerental onbelast 2 0 - 2000 t.p.m.

Maximale boordiameter staal 13 mm

Maximale boordiameter hout 38 mm

Spanwijdte boorkop 1,5 - 13 mm

Motorrem ✓

Triax. vibratiewaarde (ah) ≤2,5 m/s²

Vibratie onzekerheidsfactor (K) 1.5 m/s²

Geluidsdrukniveau (LpA) 76 dB(A)

Geluid onzekerheidsfactor (K) 3 dB(A)

EAN 0088381826495

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine
voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.

• Brushless motor: robust, krachtig en uiterst efficiënt
waardoor een grotere autonomie per acculading
bereikt wordt.

• Robuust aluminium carter.
• Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij

overbelasting om doorbranden van de motor of van de
elektronische sturing te voorkomen.

• Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen
schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor
een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.

• Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm
snelspanboorkop en automatische asblokkering voor
een eenvoudige wissel van boren en bits.

• XPT (eXtreme Protection technology): diverse
constructiedetails zorgen voor een zeer goede stof- en
waterbestendigheid.

• Precisie-koppelinstelling in 21 trappen + boorstand.
• Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de

machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel.
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Accessoires
Standaard accessoires

195584-2
Snellader DC18RC

197280-8 (3x)
Li-ion accu BL1850B

346449-3
Draaghaak

784637-8
dubbelbit PH2 +/- x45mm

450128-8 (2x)
accubeschermkap

821550-0
MAKPAC II opbergkoffer

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel.
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