
 

Aku nářadí 

DD 2G 18.0 
Objednací číslo 417.831 

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V 

 
 

Technické atributy 

Napětí akumulátoru: 18 V 
Kapacita akumulátoru: 2,5 / 5,0 Ah 
Točivý moment max. měkký/tvrdý: 52 
/ 68 Nm 
Stupně točivého momentu: 20+1  
Otáčky při chodu naprázdno 1. 
stupeň: 0-380 ot/min 
Otáčky při chodu naprázdno 2. 
stupeň: 0-1650 ot/min 
Rozevření sklíčidla: 1,5 - 13 mm 
Max. Ø vrtání v oceli: 13 mm 
Max. Ø vrtání ve dřevě: 30 mm 
Hmotnost bez aku: 1,4 kg 

základní vybavení 

1 rukojeť: 428.698  
1 uchycení na pásek: 420.115  
1 držák bitů: 420.123  
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136: 
414.085  
1 vložka do kufru: 423.238  

- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu 
- Elektronická rychlobrzda 
- Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku  
- Celokovové rychloupínací sklíčidlo s aretací a funkcí auto-lock 
- Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění 
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem 
- Integrovaná LED-dioda s funkcí nočního svícení 
- LED - ukazatel kapacity akumulátoru 
- FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku, dobíjecí zařízení 

Příslušenství 

Přídavná rukojeť 

Použitelná pro 18,0 V aku-šroubováky a vrtací šroubováky. 



 
Objednací číslo428.698  
Jednotka balení: 1  

Aku-balení Li-Ion 18,0 V 

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití , zabezpečením 
proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a 
zvyšuje efektivitu. 

 
Objednací číslo417.904  
Kapacita akumulátoru: 5,0 Ah 
Napětí akumulátoru: 18,0 V 
Jednotka balení: 1  

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití , zabezpečením 
proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a 
zvyšuje efektivitu. 

 
Objednací číslo417.890  
Kapacita akumulátoru: 2,5 Ah 
Napětí akumulátoru: 18,0 V 
Jednotka balení: 1  



Rychlonabíječka 

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba 
dobíjení: asi 40 min pro 18 V,0 / 2,5 Ah a asi 50 min pro 18,0 V / 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je 
dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, 
vybíjení a přetížení. 

 
Objednací číslo417.882  
Jednotka balení: 1  

LED-pracovní svítilna 

Výkonná LED-svítilna s 24 diodami studené bílé barvy a s integrovanou ochranou proti vybíjení. Hlava svítilny 
výkyvná v rozsahu 320°, sklopná v rozsahu 180°. Integrovaný háček pro zavěšení svítilny a spona na opasek. 
Doba svícení: asi 20 hodin s akumulátorem 2,5 Ah a asi 40 hodin s akumulátorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: 
provoz se všemi 18 V akumulátory. Dodání bez článků. 

 
Objednací číslo417.955  
Jednotka balení: 1  

Adaptér pro baterie 

Adaptér k akumulátoru pro články 18,0 nebo 10,8 V s výstupem USB na dobíjení elektronických zařízení a 
napájení vyhřívané bundy. Adaptér je opatřen 2 USB výstupy, modulem na úsporu energie a sponou na opasek. 
Nabíjecí proud 1,5 A/12,0 V. 



 
Objednací číslo417.971  
Jednotka balení: 1  

Vložka do kufříku 

Vhodná vložka pro DD/PD/ID 18.0 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136. 

Objednací číslo423.238  
Jednotka balení: 1  

Přepravní kufr L-BOXX® 

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, přísušenství a spotřební materiál své 
místo. Díky odpovídajícícm vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná 
rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným 
systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg 
zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí. 

 
Objednací číslo414.085  
Vnější rozměry d x š x v: 442 x 357 x 151 mm 
Vnitřní rozměry d x š x v: 378 x 311 x 107 mm 
Hmotnost: 2,2 kg 
Jednotka balení: 1  

Diamantový vrták za sucha 

Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou- šestihranem pro upnutí do vrtací 
hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladící 
prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladící účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v 
jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru. 



 
Objednací číslo386.286  
D v mm: 6 Ø  
T v mm: 30  
L v mm: 80  
Jednotka balení: 1  

Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou- šestihranem pro upnutí do vrtací 
hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladící 
prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladící účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v 
jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru. 

 
Objednací číslo386.294  
D v mm: 8 Ø  
T v mm: 30  
L v mm: 80  
Jednotka balení: 1  

Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou- šestihranem pro upnutí do vrtací 
hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladící 
prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladící účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v 
jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru. 

 
Objednací číslo386.308  
D v mm: 10 Ø  
T v mm: 30  
L v mm: 80  
Jednotka balení: 1  



Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou- šestihranem pro upnutí do vrtací 
hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladící 
prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladící účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v 
jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru. 

 
Objednací číslo386.316  
D v mm: 14 Ø  
T v mm: 30  
L v mm: 80  
Jednotka balení: 1  

Vrták na dlaždice 

Na vrtání bez vody pomocí aku- šroubováku nebo vrtačky. Extrémně tvrdá špička vrtáku se při přiložení na dlaždici 
lehce přitlačí na povrch. Tím vznikne bodově přesné označení po-žadovaného otvoru vrtání. Vrták samocentrující, 
nedochází k žádnému uklouznutí vrtáku na tvrdých podkladech. Ideální pro vrtání otvorů na hmoždinky v 
glazovaných dlaždicích a jemném kamenivu do tvrdosti 3. 

 
Objednací číslo386.324  
D v mm: 5 Ø  
T v mm: 50  
L v mm: 110  
Jednotka balení: 1  

Na vrtání bez vody pomocí aku- šroubováku nebo vrtačky. Extrémně tvrdá špička vrtáku se při přiložení na dlaždici 
lehce přitlačí na povrch. Tím vznikne bodově přesné označení po-žadovaného otvoru vrtání. Vrták samocentrující, 
nedochází k žádnému uklouznutí vrtáku na tvrdých podkladech. Ideální pro vrtání otvorů na hmoždinky v 
glazovaných dlaždicích a jemném kamenivu do tvrdosti 3. 

 
Objednací číslo386.332  
D v mm: 6 Ø  
T v mm: 50  
L v mm: 110  
Jednotka balení: 1  

Na vrtání bez vody pomocí aku- šroubováku nebo vrtačky. Extrémně tvrdá špička vrtáku se při přiložení na dlaždici 
lehce přitlačí na povrch. Tím vznikne bodově přesné označení po-žadovaného otvoru vrtání. Vrták samocentrující, 
nedochází k žádnému uklouznutí vrtáku na tvrdých podkladech. Ideální pro vrtání otvorů na hmoždinky v 
glazovaných dlaždicích a jemném kamenivu do tvrdosti 3. 



 
Objednací číslo386.340  
D v mm: 8 Ø  
T v mm: 50  
L v mm: 110  
Jednotka balení: 1  

Bunda vyhřívaná akumulátorem 

Kvalitní softshelová yyhřívaná bunda s pohodlnou fleesovou podšívkou, kapsami a odnímatelnou kapucou. Z 
moderního materiálu, vodě a větru odolného. Třístupňová regulace vyhřívání pro individuální nastavení optimální 
teploty a “Quick heat funkce”. 10,5/21 hodin tepla stupeň 1, 9,5/19 hodin stupeň 2 a 5/10 hodin stupeň 3 (2,5/5,0 
Ah 18,0 V). Použitelná s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumulátorem. Adaptér s výstupem USB pro nabíjební chytrých 
telefonů. Dodávka bez akumulátoru. 

 
Objednací číslo417.998  
Velikost: M  
Jednotka balení: 1  

Objednací číslo423.165  
Velikost: L  
Jednotka balení: 1  

Objednací číslo423.173  
Velikost: XL  
Jednotka balení: 1  

Objednací číslo423.181  
Velikost: XXL  
Jednotka balení: 1  

 


