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Iskevä ruuvinväännin 

EY1PD1

Pääsy kaikkiin kohteisiin! 
Tehokas kiristys - jopa ahtaissa paikoissa.

®

Essentrinen kiinnitys

Suorakulma kiinnitys

Uusi

Uusi

Ruuvinväännin
EY1PD1

Säilytystila 
ruuvauskärjille
Pohjassa on tilaa kahdelle 
65 mm:n kärjelle 
(vasemmalla ja oikealla 
puolella).

TM

 {18V} Korkea: 155 Nm, keski: 120 Nm, matala: 40 Nm
  {14,4V} Korkea: 140 Nm, Keski: 120 Nm, matala: 40 Nm

18V 5.0Ah

550 ruuvia

1,100 ruuvia

150 reikää

570 ruuvia

18V 3.0Ah

330 ruuvia

660 ruuvia

100 reikää

340 ruuvia

Tekniset tiedot

Nopea- ja helppokäyttöinen kärjen lukitusjärjestelmä (6,35 mm (1/4˝) Hex)Istukka

Kapasiteetti
(arvio täydellä 

akulla)

Max. vääntö 
(eteen- / taaksepäin)

Nopeus ilman 
kuormaa

Iskua/min

Mitat & paino

Korkea: 0 - 2,700 rpm, keski: 0 - 1,600 rpm, matala: 0 - 1,000 rpm, 
Tek-tila: 0 - 2,700 rpm

18V / 5.0Ah (EY9L54) : L 98 x H 243 x D 59 mm / 1.5 kg    18V / 3.0Ah (EY9L53) : L 98 x H 227 x D 59 mm / 1.3 kg

Korkea: 0 - 4,100 ipm, keski: 0 - 3,100 ipm, matala: 0 - 2,100 ipm, 
Tek-tila: 0 - 2,100 ipm

Ruuvi / mänty (ø4.2 mm x 75 mm) 

Ruuvi / SPC (ø4 mm x 13 mm t=1.6 mm) 

Kovametallireikäsaha (ø21, kipsilevy 12.5mm+vaneri 12.5mm

Pehmeä betoni (ø3.5x30mm, laasti)

Poraus

Malli

Istukka

Keskiosan korkeus

Pään korkeus

Asennuskulma

Mitat & paino

Työskentely
kapasiteetti

Ruuvaus

Poraus
Ruuvaus

EY9HX500
Essentrinen ruuvausadapteri

EY9HX501
90° kulman ruuvausadapteri

EY9HX500
Essentrinen 

ruuvausadapteri

EY9HX501
90° kulman

ruuvausadapteri

Nopea- ja helppokäyttöinen kärjen lukitusjärjestelmä (6.35mm (1/4”) Hex)

8 suuntaa (45 asteen lisäykset)

18mm

53mm

Kokonaispituus 103mm     250g

13mm

—

Kokonaispituus 97mm     290g

—

—

Ruuvi / mänty /ø3.5~ø6.8

Ruuvi / SPC (t=1.6mm)/ø3.5~ø6

Puupora, lastulevy 
(t=20mm)/~ø35

Puuntyöstö reikäsaha,
Lastulevy (t=20mm)/~ø36

Lisätarvikkeet Malli

Laturi (Li-ion10.8 - 28.8V)
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●: Vakio lisävaruste  ○: Valinnainen lisävaruste

5.0Ah (LJ tyyppi)

3.0Ah (PN tyyppi)
Akku 18V 

Essentrinen ruuvausadapteri

90° kulman ruuvausadapteri

Laukku

Valinnaiset lisätarvikkeet

Uusi huipputeknologia.
3 x 'litteää' innovaatiota lyhentävät koneen runkoa.

Korkeatiheyksinen litteä BL-moottori

Kestävä
litteä 
vasara-
mekanismi

Ainutlaatuinen
litteä pää

Tehokas mikrotietokone ja patentoidut 
algoritmit tunnistavat toimintoja 
jatkuvasti. Moottorin nopeutta ja tehoa 
ohjataan reaaliajassa.

Huomautus: Rungon väri näkyy punaisena, 
jotta sisäosat voidaan erottaa visuaalisesti. 
Varsinainen kotelon väri on musta.

Vektoriohjaustekniikka takaa 
tarkan ja optimaalisen BL-moottorin 
suorituskyvyn 



Lyhyt runko – 3 x ‘litteää’ teknologiaa

Ennen 
(aiempi Panasonic malli)

Jälkeen
(EY1PD1)

Ennen 
(aiempi Panasonic malli)

Jälkeen
(EY1PD1)

Ennen 
(aiempi Panasonic malli)

Jälkeen
(EY1PD1)

Ennen 
(aiempi Panasonic malli)

K
iristysm

om
entti

Ajoaika

Jälkeen
(EY1PD1)

Pitkä Lyhyt

SuorakulmaAhdas kulmaAhdas tila

Mahtuu ahtaisiin paikkoihin, kuten kapeisiin väleihin, 
erittäin lyhyen rungon ansiosta.

Paina vain kärjestä asentaessa. Pikaistukan 
holkkia ei tarvitse vetää. Järjestelmä soveltuu 
myös lisävarusteiden kiinnitykseen.

Korkeatiheyksinen kompakti harjaton moottori

Iskumomentin ja nopeuden valinta Uusi helppokäyttöinen yhden kosketuksen 
kärjen lukitusjärjestelmä

Tasainen helppo käyttö
Vähemmän iskushokkeja iskumekanismissaErittäin lyhyt iskurakenne Minimoitu kärjen tärinä

Teränpitimen sisäistä toleranssia 
on kiristetty kärjen tärinän 
vähentämiseksi.

Tunnistamalla reaaliaikaista kiristyskuormitusta 
vektoriohjauspiirillä, moottorin pyöriminen ja 
jokainen vasaran isku optimoidaan saavuttamaan 
tasainen ja helppo työskentely.

Pienennetty vasara (50 % pienempi 
tilavuus) ja tehokkaampi akselin osien 
asettelu (20 mm lyhyempi) muodostivat 
lyhyemmän iskurakenteen.

Ainutlaatuinen moottorirakenne 
mahdollistaa 30 % pienemmän koon 
aiempiin malleihin verrattuna. 
Kuitenkin jopa tässä paljon pienem-
mässä koossa korkea teho säilyy 
paremmalla vääntömomentilla ja 
pyörimisnopedella.

Uusi
Teknologia

Kätevä
Ominaisuus

Ahtaissa
kohteissa

Työskentely Essentrinen adapteri
EY9HX500

Suorakulma adapteri
EY9HX501

Erittäin lyhyt runko, vain 98 mm!
Helppo ja suora lähestyminen ahtaisiin nurkkiin, kuten 
kattoon, seinään, lattiaan, sisustushuonekaluihin tai 
keittiön hyllyihin.

Minimi keskikorkeus 13 mm!
Saavuta vaikeapääsyiset rakenteet suorakulmapään 
avulla. Iskumekanismi helpottaa työkalun hallinnassa 
myös kulma-asennossa ruuvatessa.

Pienikokoinen suorakulmapää 36 mm x 53 mm!

Huomautus: Kiinnitä etusuoja, kun et 
käytä lisävarusteita.

*Huomautus: kärkien/lisävarusteiden poistamiseksi,
               vedä holkista tai vapautuspainikkeesta

Painiketta         painaessa, työkalu vaihtaa 
Korkea, Keski, Matala ja Tek-tilan välillä
Valitse työhösi sopivin tila.
(Tek-tila: sama nopeus kuin Korkea-tilassa, mutta vähemmän iskuja 
ruuvin pään halkeamisen välttämiseksi)

Valitse paras kulma kohteellesi 
kahdeksasta eri asennosta.

Valitse paras kulma kohteellesi 
kahdeksasta eri asennosta.

Muotoilun ja teknologian mestariteos - 
Kaikkien aikojen monikäyttöisin ruuvinvääntimemme!

98 mm98 mm

Paino vain

(5.0Ah akulla)

Erittäin
lyhyt runko

Kuva oikeassa mittakaavassa
(EY1PD1 18V 5.0Ah akulla)

: paina kahdesti, jotta LED-valo syttyy

: jatka painamista tarkistaaksesi akun varaustilan


