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Extremidade posterior
compacta do corpo
ergonomicamente
contornada para o
punho em linha
- cabe perfeitamente na palma
da mão do usuário.
- fornece o máximo de impulso
de potência.
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Proporciona...

Não causa lesões ao pulso quando um parafuso é assentado.
Menos fadiga devido à pouco pressão para segurar a ferramenta.
A cabeça do parafuso não é removida.
Permite colocar parafusos mesmo sem orifícos piloto pré-broqueados.
Eficaz para madeira de lei.
Fácil acionamento em espaço apertado.
O parafuso é apertado intensamente e perfeitamente com as
repetições do processo mecânico nos Passos 1 a 3.
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MECANISMO DE IMPACTO

COMPACTA. LEVE. IMPACTO

Passo 1
Bigorna

Primeiro, o torque do parafuso reduz a velocidade
de rotação da Bigorna.
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A superpotência do ”MECANISMO DE IMPACTO”
permite colocar parafusos em vigas
mesmo sem orifício piloto.

Invólucro de alumínio
compacto e durável

Parafuso
Martelo
Mola de compressão

Mola de compressão:
O eixo do motor ainda se mantém em rotação em
velocidade estável e a diferença nas velocidades
de rotação entre o eixo do motor e o martelo
conserva energia na Mola de Compressão.
Martelo:
Portanto, o martelo também acompanha a
velocidade de rotação reduzida da Bigorna.

Passo 2

Passo 3

O martelo é agora puxado para uma posição
mais próxima do Motor e, finalmente, as partes
salientes do Martelo deslizam para baixo da
Bigorna, resultando na liberação da grande
energia que ficou armazenada na Mola de
Compressão e a energia liberada empurra e
gira intensamente o Martelo.

Finalmente, o Matelo proporciona uma potência
de impacto enorme na Bigorna, e a ferramenta
aciona o parafuso com alto torque que a Energia
de rotação sozinha não poderia produzir.

