
Sladdlös för enkel manövrerbarhet 
4 olika baser, vilket ger �er användningsområden

4
olika
baser

Satisfy Professional's Needs

6 mm, 8 mmDRT50ZJX5/DRT50Z
Sladdlös Multifräs



Finns i olika kombinationer 
för största mångsidighet

Bas för kantfräs   196612-6

Djupinställning för precisionsarbete

Förstorad öppning i foten ger bra 
översikt över fräsjärnet, utan att 
inverka på hållbarheten

Enkel och e�ektiv, låssystem i underdelen

Den aluminiumkonstruerade basen ger bra hållbarhet och 
precision

Utbytbar, icke-repande plastbas skyddar fräsenheten och glider jämnt och 
mjukt över arbetsytan

Grepp med halkskyddande gummi ger högre komfort

Rund underdel som ger jämn och snabb
fräsning, mycket enkel att använda

Precisionsarbete med möjlighet att ställa in
djup för sänkskär: 0-35 mm 

Bas för överhandsfräs  195563-0

Som tillval �nns �njusterbart 
parallellanslag för raka skär

Djupinställning i tre steg

Gummiklädda handtag

Ergonomiskt utformade 
handtag

Hög hållbarhet och noggrannhet tack 
vare den formgjutna aluminiumbasen

Lättanvänt 
spärrhandtag

Utbytbar, icke-repande plastbas 
skyddar fräsenheten och glider jämnt 
och mjukt över arbetsytan

Tryckknappsbrytare

Dubbel LED-belysning 
underlättar arbetet på mörka 
platser

Den aluminiumkonstruerade 
motorkåpan ger bra hållbarhet och 
precision

Längre körtid och högre prestanda tack vare den 
kolborstfria motorn

För 6 & 8 mm spännhylsor

Vred för inställning av hastighet

Sladdlös för enkel manövrerbarhet

Powered by LXT 18V Li-ion batteries

Lås/lås upp knapp

PÅ-AV knapp

DRT50ZJX5

DRT50Z

Vinklingsbar bas 195561-4 

Förstorad öppning i foten ger bra 
översikt över fräsjärnet

Enkelt och e�ektivt låssystem i underdelen

Den aluminiumkonstruerade basen ger bra hållbarhet och precision

Grepp med halkskyddande gummi ger högre komfort

Ergonomiskt grepp som är enkelt att hålla i med en hand
Lutningskapacitet: -30˚ to 45˚

Utbytbar, icke-repande plastbas skyddar fräsenheten och glider jämnt och mjukt 
över arbetsytan

Djupinställning för precisionsarbete

Förskjutningsbas  195562-2

Enkelt och e�ektivt låssystem i underdelen

Grepp med halkskyddande gummi ger 
högre komfort

Den aluminiumkonstruerade basen ger 
bra hållbarhet och precision

18,5 mm18,5 mm

Förskjutet fräsjärn ger möjlighet att arbeta nära intill 
väggar eller i hörn

Kan skära nära en väg eller ett hörn - 18,5 mm som närmast

Utbytbar, icke-repande plastbas 
skyddar fräsenheten och glider jämnt 
och mjukt över arbetsytan
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Enkel att anpassa

Perfekt när man använder 
parallellanslag eller linjal mot 
arbetsstycket

Handöverfräsenhet med  
sidohandtag

Fräsenhet med plan underdel Förskjutningsbas med 
greppenhet till fräsverktyget

Underlättar för arbete i stora 
arbetsstycken

Underlättar arbetet om man behöver trycka 
mot arbetsstycket med båda händerna

Grepp 
Art Nr. 
153489-2

Kantfräsbas med greppfäste

Underlättar arbetet om man behöver hålla i 
båda handtagen på kantfräsen

Greppfäste
Art Nr. 196924-7

Raka skär
Art Nr. 
122391-0

Kantfräsnings-
tillsats 
Art Nr. 
122703-7

Tvingar för 
skena
Art Nr. 
194385-5

Raka skär
Art Nr. 164834-6

Damm-munstycke
Art Nr. 194733-8

Greppbas
Art Nr. 195564-8

Anslagshållare
Art Nr. 194579-2

Skena
längd
1,4 m
1.9 m
3,0 m

Art Nr.
194368-5
194925-9
194367-7

Handöverfräsenhet med  
raka skär

Handöverfräsenhet med  
kantfräsningstillsats Överhandsfräsenhet med anslagshållare, skena & tvingar för skena

Damm-
munstycke
Art Nr. 
195559-1

Vinklingsbar bas
Art Nr. 413150-6

förskjutningsbas
Art Nr. 
413148-3

Greppfäste 
Art Nr. 
196924-7

Spännhylsa

  Art Nr. 

kantfräsbas 454842-8

överhandsfräsenhet  450819-1

vinklingsbar underdel  413150-6

förskjutningsbas 413148-3

Basunderdel

Överhandsfräsenhet med raka skär & damm-munstycke

Raka skär
(med extra trä )
Art Nr. 122391-0

Raka skär med mikrojustering
Art Nr. 195136-9

Storlek  Art Nr. 
8 mm    763618-5
   763619-3
6 mm    763636-3
    763637-1

Riktmall

  A(mm)  B(mm)  C(mm)  Part No.

  8 10  9.5  343577-5

 7,7   9,5  11,5  164379-4
  9  11  13   164775-6
 10  12   9  164388-3
 11  12,7  13 164776-4
 14  17  20  165366-6
 14,5  16  13   193043-0
 18  20  13  164393-0
 22  24  13  165364-0
 24  27  13  164470-8
 25  29  15  163080-8
 27  30  13  164471-6
  37  40  13  165046-4
  37  40  13  164472-4

för kantfräs  

för överhandsfräs

för kantfräs

för överhandsfräsenhet

Sladdlös multifräs
Variabel hastighet

Elektronisk 
hastighetsjustering

Mjukstart

Dammuppsamlare

Inbyggd arbetslampa

Verktygsväska

6 mm, 8 mm DRT50
Varvtal (RPM)
Kapacitet

Vibrationsnivå

Ljudtrycksnivå
Mått (LxBxH)

Nettovikt

10 000-30 000
med kantfräs 0-40 mm 
med överhandsfräsenhet: 0-35 mm
Rotation utan belastning: ≤2,5 m/s² 
Skärspår i MDF: 4.5 m/s²
78 dB(A)
med BL1820B: 134x89x208 mm 
med BL1840B/BL1850B/BL1860B: 
134x89x226 mm 
1,8-2,1 kg


