


PROGRAMOVATELNÉ RÁZOVÉ
ŠROUBOVÁKY  DTDA040 | DTDA070 | DTDA100 | DTDA140

 DTWA070 | DTWA100 | DTWA140 | DTWA190 | DTWA260

DTDA040 DTDA070 DTDA100 DTDA140

Rozsah otáček

Max. moment

Napětí

Hmotnost

Úchyt

Údery/min

-10-2400 min -10-2500 min -10-2700 min -10-2700 min
-10-3700 min -10-3700 min -10-3300 min -10-3300 min

35 Nm 65 Nm 95 Nm 140 Nm

14,4 V 14,4 V 14,4 V 14,4 V

rychlospojka 1/4"

4-hran 3/8" 4-hran 1/2"

1,4 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,6 kg

14,4 V 14,4 V 14,4 V 14,4 V

65 Nm 95 Nm 140 Nm 185 Nm

-10-2500 min -10-2700 min -10-2700 min -10-2600 min
-10-3000 min-10-3300 min-10-3300 min-10-3700 min

DTWA070 DTWA100 DTWA140 DTWA190 DTWA260

1,4 kg 1,4 kg 1,5 kg 1,5 kg

VOLITELNÉ KRYTY
NÁŘADÍ A BATERIÍ

Technologie programování

18 V14,4 V

1,7 kg

18 V

260 Nm

-10-2800 min
-10-3400 min

4-hran 1/2"

pro DTWA260)

Rozsah otáček

Max. moment

Napětí

Hmotnost

Úchyt

Údery/min

Nabíječka Li-Ion 18V
baterií LXT, pro rychlé

a op�mální nabíjení

Kompa�bilní s bateriemi:

Baterie: Baterie:



Program obsluhy rázových šroubováků

ID nástroje
nastavení provozních parametrů
a automatického zastavení Servisní funkce

NOVINKA



Dvě integrované LED světla
pro pracovní oblast s funkcí
předběžného osvětlení 
(možnost připojení přes
USB port k PC a programem
přizpůsobit jas osvětlení)

Programovatelné Rázové šroubováky

Série DTDA
DTDA040, DTDA070,

DTDA100, DTDA140

 Větší výstražné LED diody pro vylepšení

viditelnosti varování. LED indikuje, kdy utažení

dosáhne nastavené hodnoty.  Alarm oznamující

potřebu údržby nářadí je spuštěn při dosažení určité 

hodnoty úderů utažení, stisknutím spouště nebo dokončením cyklu utažení 

(OK) - signalizované blikání LED automatického zastavení nářadí

 je taky možné nastavit programem v PC

Minimalizovaní vibrací kovadliny

Minimalizovaní vibrací kovadliny je dosaženo

použitím dvou kuličkových ložisek v nově

navržené převodové skříni

Kontrolní štítek

Místo pro umístění identifi-

kačního štítku nářadí

Dobu utahování lze nastavit programem.

Stabilní moment utahování získaný díky:

- udržování konstantní rychlosti otáček

  pod zatížením

 

- zamezení poklesu otáček, způsobeného 

poklesem nabití baterie

Modely DTDA040, DTDA070, DTDA100 

a DTDA140 jsou bateriové šroubováky, 

napájené 14,4V LXT Li-Ion baterií  a určené 

pro práci na montážní lince.

- je možné nastavit programem, jedním

- automatické zastavení nářadí, pokud úroveň 

nabití baterie klesne na garantovanou 

  ze sedmi kritérií. 

  úroveň, pro udržení konstantní rychlosti pod 

zatížením

Funkci zastavení KAJIRI (neregulérní zatížení) 

 a DTDA140 jsou bateriové šroubováky, 

napájené 14,4V LXT Li-Ion baterií

a určené pro práci na montážní lince.

Modely DTDA040, DTDA070, DTDA100

Práce bezkartáčového motoru

je mnohem efektivnější než DC

motoru kartáčového, protože

nedochází ke ztrátám třením

způsobených kartáči, co umožňuje

snížit intenzitu proudu, produkci tepla

a prodloužit pracovní dobu na jedné plně nabité baterii.

Možnost připojení externího modulu pro prevenci chyb

utahování (systém „poka-yoke")

Možnost použití držáku pro zavěšení na opasek (volitelně)

Možnost použití barevných krytů pouzdra (volitelně)

Dodávané bez přenosného pouzdra, baterií a nabíječky 

s omezením točivým momentem 

 Šroubováky Bezkartáčové

Větší kontrolní LED

Dvojitá

LED dioda

Alarm pro

údržbu nářadí

Instalováním programové
aplikace do PC ze systémem
Windows je možná regulace

rychlosti otáček nářadí.

Nářadí odpovídá
německým normám

VDI/VDE 2647 ke shodě
nářadí pro utahování

Baterie

Alarm pro

údržbu nářadí



139 mm

74 mm

256 mm

14,4

1,4 kg

DTDA040, DTDA070,

DTDA100, DTDA140

14,4 14,4

DTDA040 DTDA070 DTDA100 DTDA140

Rozsah otáček -10-2400 min -10-2500 min -10-2700 min -10-2700 min

Údery/min. -10-3700 min -10-3700 min -10-3300 min -10-3300 min

Max. moment 35 Nm 65 Nm 95 Nm 140 Nm

rychlospojka 1/4"

139 mm 146 mm 146 mm

74 mm 74 mm 74 mm

256 mm 256 mm 256 mm

Hmotnost 
v souladu EPTA* 1,4 kg 1,5 kg 1,5 kg

Brzda elektronická

Změna směru otáčení 

Napětí

Článek

Úchyt

Standardní šrouby

Vysoce výkonné šrouby

M5-M10 M5-M12 M5-M12 M6-M16

M5-M10M5-M8 M5-M10 M6-M12

* s baterií BL1460AP

Rázové šroubováky

Programovatelné, bezkartáčové

Bezkartáčový motor

LED Dioda

Kontrolní LED

Alarm signál

VCL - Přerušení napětí

Rozměry:

Délka - D

Šířka - Š

Výška - V

D

Š

V



Programowalne wkrętarki udarowe

DTWA070, DTWA100,

DTWA140, DTWA190, DTWA260

Modely DTWA070, DTWA100 a DTWA140, 

DTWA190 a DTWA260 jsou bateriové 

šroubováky, napájené 14,4V LXT Li-Ion 

baterií a určené pro práci na montážní 

lince. 

Barevný štítek

usnadňující
identifikaci modelu 

Systém automatického zastavení - 

automaticky zastaví motor při dosažení 

nastaveného času pro utahování šroubů aby 

se tak zabránilo příliš silnému nebo 

neúplnému utažení.

Dobu utahování lze nastavit programem.

Stabilní moment utahování získaný díky:

  úroveň, pro udržení konstantní rychlosti pod 

zatížením

  - udržování konstantní rychlosti otáček pod 

zatížením

Funkci zastavení KAJIRI (neregulérní zatížení) - je 

možné nastavit programem, jedním ze sedmi 

kritérií  

- zamezení poklesu otáček, způsobeného 

poklesem nabití baterie

- automatické zastavení nářadí, pokud úroveň 

nabití baterie klesne na garantovanou 

18 V
(pro DTWA260)

14,4 V

Série DTWA Bezkartáčové Šroubováky

Baterie

Baterie

Práce bezkartáčového motoru

je mnohem efektivnější než DC

motoru kartáčového, protože

nedochází ke ztrátám třením

způsobených kartáči, co umožňuje

snížit intenzitu proudu, produkci tepla

a prodloužit pracovní dobu na jedné plně nabité baterii.

Možnost připojení externího modulu pro prevenci chyb

utahování (systém „poka-yoke")

Možnost použití držáku pro zavěšení na opasek (volitelně)

Možnost použití barevných krytů pouzdra (volitelně)

Dodávané bez přenosného pouzdra, baterií a nabíječky 

Dvě integrované LED světla
pro pracovní oblast s funkcí
předběžného osvětlení 
(možnost připojení přes
USB port k PC a programem
přizpůsobit jas osvětlení)

Dvojitá

LED dioda

 Větší výstražné LED diody pro vylepšení

viditelnosti varování. LED indikuje, kdy utažení

dosáhne nastavené hodnoty.  Alarm oznamující

potřebu údržby nářadí je spuštěn při dosažení určité 

hodnoty úderů utažení, stisknutím spouště nebo dokončením cyklu utažení 

(OK) - signalizované blikání LED automatického zastavení nářadí

 je taky možné nastavit programem v PC

Minimalizovaní vibrací kovadliny

Minimalizovaní vibrací kovadliny je dosaženo

použitím dvou kuličkových ložisek v nově

navržené převodové skříni

Větší kontrolní LED

Alarm pro

údržbu nářadí

Kontrolní štítek

Místo pro umístění identifi-

kačního štítku nářadí

Instalováním programové
aplikace do PC ze systémem
Windows je možná regulace

rychlosti otáček nářadí.

Nářadí odpovídá
německým normám

VDI/VDE 2647 ke shodě
nářadí pro utahování

Alarm pro

údržbu nářadí



158 mm

74 mm

256 mm

14,4

1,5 kg

14,4 14,4

DTWA070

-10-2700 min-10-2500 min -10-2700 min -10-2600 min

-10-3300 min-10-3700 min -10-3300 min -10-3000 min

65 Nm 95 Nm 140 Nm 185 Nm

144 mm 158 mm 158 mm

74 mm 74 mm 74 mm

256 mm 256 mm 256 mm

1,4 kg 1,5 kg 1,6 kg

M5-M12 M5-M12 M6-M16 M8-M16

M5-M10M5-M10 M6-M12 M8-M14

*s baterií 

 DTWA070 | DTWA100 | DTWA140 | DTWA190 | DTWA260

DTWA100 DTWA140 DTWA190 DTWA260

DTWA070, DTWA100, DTWA140
DTWA190, DTWA260

4-hran 1/2"4-hran 3/8"

14,4

Oświetlenie obszaru
roboczego

M8-M16

M8-M14

-10-2800 min

-10-3400 min

260 Nm

1,7 kg

161 mm

74 mm

259 mm

4-hran 1/2"

18

Rázové šroubováky

Programovatelné, bezkartáčové

Rozsah otáček

Údery/min.

Max. moment

Hmotnost 
v souladu EPTA*

Brzda elektronická

Změna směru otáčení 

Napětí

Článek

Úchyt

Standardní šrouby

Vysoce výkonné šrouby

Bezkartáčový motor

LED Dioda

Kontrolní LED

Alarm signál

VCL - Přerušení napětí

Rozměry:

Délka - D

Šířka - Š

Výška - V

D

Š

V
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