
ProSet
PB3400
POWERED BY 

TM18V

Wysokowydajne narzędzie 
o niewielkiej wadze i 
ergonomicznym kształcie, 
wyposażone w akumulator 
litowo-jonowy i bezszczotkowy 
silnik.

ŁATWE W OBSŁUDZE
Ręczny demontaż zespołu przedniego i 
głowicy szczęk

MAŁA WAGA
2,42 kg łącznie z  
akumulatorem 4,0Ah

POTĘŻNE
18 kN siła zaciągania,
30 mm skok

WYDŁUŻONA ŻYWOTNOŚĆ
Zasilane bateriami DEWALT XR Li-Ion

Mechanizm  
przytrzymywania nita

Łatwo zdejmowany  
kolektor trzpieni

Łatwy, ręczny demontaż  
zespołu przedniego

ProSet® PB3400
Narzędzie akumulatorowe do montażu 
nitów strukturalnych ø 4,8 - 6,4 mm

Ręczny demontaż zespołu 
przedniego i głowicy szczęk

Nit nie wypada, nawet gdy 
narzędzie jest obracane

Zbiornik na trzpienie o dużej 
pojemności
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Narzędzie o dużej mocy, ergonomicznym kształcie, 
wielofunkcyjne. Zapewnia wysoką wydajność i szybki 
zwrot inwestycji przez bardzo niski koszt eksploatacji.

* W celu uzyskania szczegółowych informacji, konfiguracji baterii, narzędzia, akcesoriów, instrukcji serwisowych i instrukcji obsługi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.

ProSet® PB3400
Narzędzie akumulatorowe do montażu 
nitów strukturalnych ø 4,8 - 6,4 mm

Avdel®, DEWALT®, Powered by DEWALT®™, POP® i ProSet® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Stanley Black & Decker, Inc. i ich spółek.
STANLEY Engineered Fastening stosuje politykę ciągłego doskonalenia produktów, dlatego produkty mogą podlegać zmianie.

Wymiary - Szer. x Wys.: 336 mm x 255 mm (2,0 Ah) 
336 mm x 275 mm (4,0 Ah)

Akumulator: DEWALT     
18V XR Li-Ion 2,0Ah bateria lub 18V XR 

Li-Ion 4,0Ah bateria, wszystkie ze wskaźnikiem naładowania

Ładowarka: DEWALT DCB115 szybka ładowarka z  
kontrolkami postępu ładowania  

 Czas ładowania 30 minut (2,0Ah) 
 Czas ładowania 60 minut (4,0Ah)

Skok: 30 mm

Siła zaciągania: 18.000 N

Poziom hałasu: 77 dB(A)

Zakres*: nity ø 4,8 – 6,4 mm

Waga: 2,10 kg łącznie z 2,0 Ah bateria 
 2,42 kg łącznie z 4,0 Ah bateria

Specyfikacja

Wytrzymały, bezszczotkowy silnik, wymagający 
minimalnej obsługi
Wydłużona żywotność akumulatora, aż do 1000 
zamocowań nity strukturalne ø6,4mm na jedno ładowanie 
(4,0 Ah akumulatora)
Oszczędność czasu przy ciągłej pracy narzędzia bez 
zbędnych przeciążeń
Łatwa obsługa: 
- Ręczny demontaż zespołu przedniego i głowicy szczęk
- Wszystkie końcówki nosowe do nitów POP Avdel   

posiadają mechanizm przytrzymywania nita  w celu  
 umożliwienia korzystania z narzędzia w każdej pozycji -  
 nawet do góry nogami
- System szybkiej wymiany baterii
- Prosty w obsłudze, łatwy do opróżnienia kolektor trzpieni
Gwarancja Europejska: 2 lata w sumie (1 rok i 1 rok 
dodatkowo, jeśli narzędzie jest zarejestrowane w 
Internecie pod tym adresem:   
www.stanleyengineeredfastening.com/popavdel-powertools/ 
warranty-card)

Narzędzie dostarczane w zestawach z 18V akumulatorem  
DEWALT XR Li-Ion* oraz szybką ładowarką i końcówką 
nosową ø 6,4 mm.

Dostępne akumulatory 2,0 Ah lub 
4,0 Ah. Wszystkie akumulatory ze 
wskaźnikiem naładowania.

Solidna obudowa narzędzia również do pracy na zewnątrz. 
Różne konfiguracje dostępnych baterii.*

Różne rozmiary i typy 
końcówek nosowych

STANLEY Engineered Fastening
Masterfix Poland Ltd Sp. z.o.o. 
Ul. Daleka 16 
60-124 Poznań 
Polska

Tel. +48 61 671 6666
Fax. +48 61 866 5733
poppl@sbdinc.com


