






















































PROGRAMOWALNE WKRĘTARKI
SZYBKOOBROTOWE serii mini

DODATEK DO KATALOGU



DFT024FMZ DFT060FMZ

DFT025FMZ

DFT024FMZ

DFT025FMZ

DFT060FMZ

18

Nowa metoda wykrywania sprzęgła

Dla zwiększenia trwałości sprzęgła

zostało zmieniony system jego detekcji; 

z metody kontaktowej wykorzystującej 

mikroprzełącznik na metodę bezkontaktową

z wykorzystaniem czujnika Halla.

Modele DFT024F, DFT025F i DFT060F to wkrętarki

akumulatorowe zasilany baterią 18V LXT Li-Ion

i przeznaczone do prac na linii montażowej.

Główne cechy i zalety to:

• Taka sama wysoka dokładność momentu

   obrotowego jak serii DFT023F

• Bezkontaktowa metoda wykrywania sprzęgła

   w celu zwiększenia trwałości.

• Kompatybilny z nową aplikacją, z dodatkowymi

   funkcjami.

SZYBKOOBROTOWE

18 V

Etykieta kontrolna

W tym miejscu można umieścić
etykietę identyfikacyjną narzędzia.

18 V



161 mm

75 mm

242(258) mm*

161 mm

75 mm

242(258) mm*

161 mm

75 mm

242(258) mm*

z akumulatorem BL1815N (BL1860B) *

DFT024FMZ DFT025FMZ DFT060FMZ

18 18 18

260-1600 100-1300 100-1300

0,5-2,0 Nm

0,5-2,0 Nm

0,5-2,0 Nm

0,5-2,0 Nm

1,5-6,5 Nm

1,5-6,5 Nm

1,2-1,5 kg 1,2-1,5 kg 1,2-1,5 kg

DFT024FMZ, 18 V

DFT024FMZ, 18 V

DFT024FMZ, 18 V



7-STOPNIOWE PROGRAMOWALNE PRECYZYJNE WKRĘCANIE

Nowa bezstykowa metoda wykrywania sprzęgła z wykorzystaniem czujnika Halla.

Nowy program do obsługi narzędzi

Nowe użyteczne funkcje programowaniaNOWOŚĆ



WKRĘTARKI
UDAROWE

PROGRAMOWALNE



PROGRAMOWALNE WKRĘTARKI
UDAROWE  DTDA040 | DTDA070 | DTDA100 | DTDA140

 DTWA070 | DTWA100 | DTWA140 | DTWA190 | DTWA260

DTDA040 DTDA070 DTDA100 DTDA140

Zakres obrotów

Moment maks.

Napięcie

Waga

Uchwyt

Udary/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

szybkozmienny 1/4"

Zakres obrotów

Moment maks.

Napięcie

Waga

Uchwyt

Udary/min.

kwadrat 3/8" kwadrat 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

OPCJONALNE OSŁONY
NARZĘDZI I AKUMULATORÓW

Technologia programowania

18 V14,4 V

1,7 kg

18 V

260 Nm

-10-2800 min
-10-3400 min

kwadrat 1/2"

(dla DTWA260)



Program do obsługi wkrętarek udarowych

ID narzędzia
ustawienia parametrów pracy
i automatycznego zatrzymania Funkcje serwisowe

NOWOŚĆ



Z dwoma zintegrowanymi

diodami led oświetlające

obszar roboczy z funkcją

wstępnego oświetlania

(można poprzez podłączenie

przez port USB za pomocą

komputera dostosować

jasność doświetlania) 

Programowalne wkrętarki udarowe

 DTDA
DTDA040, DTDA070,

DTDA100, DTDA140

 Większe ostrzegawcze diody LED dla poprawienia

widoczności ostrzeżenia. Dioda LED informuje kiedy

dokręcenie osiąga ustaloną wartość. Alarm informujący

o konieczności konserwacji urządzenia uruchamiający się

po osiągnięciu określonej wartościdokręceń z udarem,

naciśnięć spustu lub zakończonych

cykli dokręcania (OK.)

 - sygnalizowany miganiem

diody LEDa także możliwość

ustawienia automatycznego

zatrzymania urządzenia

za pomocą komputera.

Zminimalizowane drganie kowadła

uzyskane dzięki zastosowaniu dwóch łożysk

kulkowych w nowo zaprojektowanej obudowie

przekładni.

Etykieta kontrolna

W tym miejscu można umieścić
etykietę identyfikacyjną narzędzia.

Automatyczny system zatrzymania 

- automatycznie zatrzymuje silnik po osią-

gnięciu ustalonego czasu dokręcania śruby 

aby zapobiec zbyt mocnemu lub niepełne-

mu dokręceniu.

z siedmiu kryteriów przy pomocy komputera. 

  utrzymaniu stałej prędkości obrotowej pod
obciążeniem. 
  zapobieganiu spadkom prędkości obrotowej
spowodowanej spadkiem poziomu naładowania 
akumulatora.
  automatycznemu zatrzymaniu urządzenia
w sytuacji kiedy poziom naładowania akumulatora 
spadnie do poziomu nie dającego gwarancji 
utrzymania stałej prędkości obrotowej pod 
obciążeniem.

Funkcja zatrzymania KAJIRI (nieregularne 
obciążenie) - możliwość ustalenia jednego 

Czas dokręcania można ustawić przy po-

mocy komputera.

Stabilny moment dokręcania uzyskany dzięki:

Modele DTDA040, DTDA070, DTDA100  
oraz DTDA140, to wkrętarki 
akumulatorowe zasilane baterią 14,4V 
LXT Li-Ion i przeznaczone do prac na linii 
montażowej.

Praca na silniku bezszczotkowym jest

wydajniejsza niż w przypadku silnika

szczotkowego prądu stałego, ponieważ

nie występują straty na skutek tarcia

wywołanego przez szczotki,

co pozwala na obniżenie natężenia prądu, 

zmniejszenie produkcji ciepła

i zwiększenie czasu pracy

na jednym w pełni naładowanym akumulatorze.

Możliwość podłączenia zewnętrznego modułu zapobiegającego błędom

w dokręcaniu (system "poka-yoke")

Możliwość zastosowania uchwytu do zawieszenia na pasku (opcja)

Możliwość zastosowania różnokolorowych osłon obudowy (opcja)

Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



139 mm

74 mm

256 mm

14,4

1,4 kg

DTDA040, DTDA070,

DTDA100, DTDA140

14,4 14,4

DTDA040 DTDA070 DTDA100 DTDA140

Zakres obrotów -10-2400 min -10-2500 min -10-2700 min -10-2700 min

Udary/min. -10-3700 min -10-3700 min -10-3300 min -10-3300 min

Moment maksymalny 35 Nm 65 Nm 95 Nm 140 Nm

szybkozmienny 1/4"

139 mm 146 mm 146 mm

74 mm 74 mm 74 mm

256 mm 256 mm 256 mm

Waga zgodnie
z procedurą EPTA* 1,4 kg 1,5 kg 1,5 kg

Hamulec elektryczny

Przeł. kier. obrotów

Napięcie

Ogniwo

Uchwyt

Śruby standardowe

Śruby o wys. wytrz.

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

M5-M10M5-M8 M5-M10 M6-M12

*z  akumulatorem BL1460AP

Klucze udarowe



Programowalne wkrętarki udarowe

 DTWA
DTWA070, DTWA100,

DTWA140, DTWA190, DTWA260

Modele DTWA070, DTWA100, 
DTWA140,DTWA190, to wkrętarki 
akumulatorowe zasilane baterią 14,4V 
LXT Li-Ion oraz DTWA260 zasilane baterią 
18V, przeznaczone do prac na linii 
montażowej.

Kolorowe płytki

ułatwiające

identyfikację modelu

Praca na silniku bezszczotkowym jest

wydajniejsza niż w przypadku silnika

szczotkowego prądu stałego, ponieważ

nie występują straty na skutek tarcia

wywołanego przez szczotki,

co pozwala na obniżenie natężenia prądu, 

zmniejszenie produkcji ciepła

i zwiększenie czasu pracy

na jednym w pełni naładowanym akumulatorze.

Możliwość podłączenia zewnętrznego modułu zapobiegającego błędom

w dokręcaniu (system "poka-yoke")

Możliwość zastosowania uchwytu do zawieszenia na pasku (opcja)

Możliwość zastosowania różnokolorowych osłon obudowy (opcja)

Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

  utrzymaniu stałej prędkości obrotowej pod
obciążeniem. 
  zapobieganiu spadkom prędkości obrotowej
spowodowanej spadkiem poziomu naładowania 
akumulatora.
  automatycznemu zatrzymaniu urządzenia
w sytuacji kiedy poziom naładowania akumulatora 
spadnie do poziomu nie dającego gwarancji 
utrzymania stałej prędkości obrotowej pod 
obciążeniem.

Funkcja zatrzymania KAJIRI (nieregularne 
obciążenie) - możliwość ustalenia jednego 

Czas dokręcania można ustawić przy po-

mocy komputera.

Stabilny moment dokręcania uzyskany dzięki:

z siedmiu kryteriów przy pomocy komputera. 

Automatyczny system zatrzymania 

- automatycznie zatrzymuje silnik po osią-

gnięciu ustalonego czasu dokręcania śruby 

aby zapobiec zbyt mocnemu lub niepełne-

mu dokręceniu.
 Większe ostrzegawcze diody LED dla poprawienia

widoczności ostrzeżenia. Dioda LED informuje kiedy

dokręcenie osiąga ustaloną wartość. Alarm informujący

o konieczności konserwacji urządzenia uruchamiający się

po osiągnięciu określonej wartościdokręceń z udarem,

naciśnięć spustu lub zakończonych

cykli dokręcania (OK.)

 - sygnalizowany miganiem

diody LEDa także możliwość

ustawienia automatycznego

zatrzymania urządzenia

za pomocą komputera.

Zminimalizowane drganie kowadła

uzyskane dzięki zastosowaniu dwóch łożysk

kulkowych w nowo zaprojektowanej obudowie

przekładni.

Z dwoma zintegrowanymi

diodami led oświetlające

obszar roboczy z funkcją

wstępnego oświetlania

(można poprzez podłączenie

przez port USB za pomocą

komputera dostosować

jasność doświetlania) 

Etykieta kontrolna

W tym miejscu można umieścić
etykietę identyfikacyjną narzędzia.

18 V

(dla DTWA260)

14,4 V



158 mm

74 mm

256 mm

14,4

1,5 kg

14,4 14,4

DTWA070

Zakres obrotów -10-2700 min-10-2500 min -10-2700 min -10-2600 min

Udary/min. -10-3300 min-10-3700 min -10-3300 min -10-3000 min

Moment maksymalny 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

Waga zgodnie
z procedurą EPTA* 1,4 kg 1,5 kg 1,6 kg

Hamulec elektryczny

Przeł. kier. obrotów

Napięcie

Ogniwo

Uchwyt

Śruby standardowe

Śruby o wys. wytrz.

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

M5-M10M5-M10 M6-M12 M8-M14

*z  akumulatorem

Klucze udarowe

 DTWA070 | DTWA100 | DTWA140 | DTWA190 | DTWA260

DTWA100 DTWA140 DTWA190 DTWA260

DTWA070, DTWA100, DTWA140
DTWA190, DTWA260

kwadrat 1/2"kwadrat 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

kwadrat 1/2"

18



Notatki:

ul. Sarni Stok 73 a, 43-300 Bielsko-Biala, Polska; tel: +48 33 821 41 90-91Kompania Narzedziowa “HERMES" Sp. z o.o.
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ul. Sarni Stok 73 a, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

tel.: +48 33 821 41 90-91, fax: +48 33 816 86 37

e-mail: biuro@hermestools.eu, www.hermestools.eu

“HERMES" Sp. z o.o.Kompania Narzedziowa
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