
1500 W
0-4400    /min. 0-950    /min. SDS-PLUS

HDM1037
MŁOTO UDAROWO-OBROTOWY

HDM1037 to niezwykle mocny młot udarowo-obrotowy marki Ferm. Posiada 
bardzo trwały i wydajny silnik o mocy 1500 W zdolny do generowania energii 
udaru rzędu 6J, co czyni go jednym z najbardziej wydajnych urządzeń w swojej 
klasie. 

Młotowiertarka posiada również cztery funkcje (kucie, wiercenie, wiercenie z 
udarem, dłutowanie) i możliwość obracania akcesorium w umieszczonego w 
głowicy SDS-plus. Młot standardowo wyposażony jest w ergonomiczny 
przełącznik funkcji, który bez problemu chwycimy nawet w rękawicach 
roboczych, regulację obrotów, metalowy ogranicznik głębokości wiercenia        
i kabel zasilający o długości aż 3 metrów – pozwalający na swobodną pracę 
nawet na dużych wysokościach. 

Całości dopełnia mocny i wygodny kuferek do przechowywania i transportu 
oraz komplet akcesoriów w postaci dłuta, szpicaka i trzech wierteł (8, 10, 12). 

PARAMETRY TECHNICZNIE:

max. ø 32 mm max. ø 13 mm max. ø 42 mm

Napięcie zasilania:
Moc:

Uchwyt:
Energia udaru:

Prędkość bez obciążenia:
Częstotliwość udaru bez obciążenia:

Przewód zasilający:
Regulacja prędkości:

Max. średnica wiercenia w betonie:
Max. średnica wiercenia w metalu:

Max. średnica wiercenia w drewnie:

220-240 V, 50-60 Hz
1500 W
SDS-plus
6J
0-950 obr,/min,
0-4400 / min.
3 m
tak
32 mm
13 mm
42 mm

SKŁAD ZESTAWU:

- młot HDM1037
- wiertło SDS-plus średnicy 8 mm
- wiertło SDS-plus średnicy 10 mm
- wiertło SDS-plus średnicy 12 mm
- dłuto SDS-plus
- szpicak SDS-plus
- metalowy ogranicznik głębokości wiercenia
- osłonę przeciwpyłową do wiercenia w suficie
- smar i klucz do konserwacji udaru pneumatycznego
- praktyczny kuferek do przechowywania i transportu
- instrukcja obsługi

FERM jest wiodącą na świecie marką elektronarzędzi z Holandii. Od momentu założenia w 1965 roku FERM 
projektuje i rozwija wysokiej jakości elektronarzędzia do użytku w zakresie piłowania, wiercenia, szlifowania, 
cięcia, szlifowania i frezowania. Nasze elektronarzędzia zostały zaprojektowane i przetestowane zgodnie                  
z surowymi normami europejskimi i spełniają najnowsze wymagania bezpieczeństwa.
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- młot HDM1037
- wiertło SDS-plus średnicy 8 mm
- wiertło SDS-plus średnicy 10 mm
- wiertło SDS-plus średnicy 12 mm
- dłuto SDS-plus
- szpicak SDS-plus
- metalowy ogranicznik głębokości wiercenia
- osłonę przeciwpyłową do wiercenia w suficie
- smar i klucz do konserwacji udaru pneumatycznego
- praktyczny kuferek do przechowywania i transportu
- instrukcja obsługi

LATA NA ŚWIECIE LAT W POLSCE KONTYNENTÓW W 60 KRAJACH LATA NA ŚWIECIE
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