
Dokonale sehraný tým ... 
... záruka skvělých výsledků!

Stanislav Šusta,  divize 1A, Rallycross

Narex_A3_FINAL_CZ.indd   1Narex_A3_FINAL_CZ.indd   1 22.11.2010   16:26:2922.11.2010   16:26:29



ASV 10-2A ... rychlost v každém detailu

Výrobce
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01  Česká Lípa

Tel.:  481 645 471–2
 481 645 227
Fax:  487 823 207

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz
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Váš odborný prodejce:

ASV 10-2A   
Kompaktní dvourychlostní vrtací šroubovák

Napětí 10.8 V, stabilní akumulátorové články Sanyo Li-Ion 1.5 Ah, ochrana 

akumulátoru proti přetížení a hloubkovému vybití, nabíjecí čas akumulá-

toru 15 min (~75 %), 35 min (100 %), počet otáček: 1. rychlost 0 – 350/min, 

2. rychlost 0 – 1 350/min, max. utahovací moment: 22 Nm, rychloupínací 

sklíčidlo s rozsahem do 10 mm, max. ø vrtání: ocel 10 mm, dřevo 20 mm, 

LED-osvětlovací dioda, hmotnost stroje včetně akumulátoru 0,95 kg, 

dva akumulátory a nabíječka v balení, přepravní kufr.

Obj.č. 00 764 428                                     

Cena vč.  DPH 3 490 Kč                    

     bez DPH 2 908 Kč

Novinka

Nulové pracovní prostoje 

zaručuje super rychlá nabíječka AN 10 E. 

Vybitý akumulátor nabije na 75 % kapacity 

za pouhých 15 min, na plnou kapacitu za 

35 min. Nabíječka vyhodnocuje průběh 

nabíjení, reguluje nabíjecí proud, napětí 

a teplotu, čímž chrání akumulátor proti 

poškození.

Automatické blokování vřetena 

zjednodušuje a urychluje výměnu 

pracovního nástroje. Blokování  vřetena 

umožňuje jednoduché povolování 

nebo pevné dotahování sklíčidla pouze 

jednou rukou. Elektronická doběhová 

brzda zvyšuje efektivitu práce.

Optimální nastavení výkonu 

stroje, který se odvozuje od charakteru 

prováděné činnosti a druhu materiálu, je 

možné díky dvoustupňové celokovové 

převodovce. S ohledem na rozmanitost 

materiálu a měnící se nároky uživatelů, 

je možné utahovací moment stroje 

redukovat pomocí pružinového stavěcího 

mechanizmu.  Maximálního výkonu lze do-

cílit zařazením prvního rychlostního stupně 

a nastavením horní okrajové pozice na 

stavěcím mechanizmu.

Pohotové ovládání stroje 

dokonce i ve stísněném prostoru, umožňují 

citlivé a ergonomicky rozmístěné ovládací 

prvky. Aby nepřekážel při práci, nepřesahuje 

přepínač rychlostí obrys stroje, přesto je lehce 

ovladatelný. Vestavěná pracovní LED dioda 

zajišťuje dobrou viditelnost na nedostatečně 

osvětlených místech.

Dostatek pracovní energie 

nabízí dvojice kompaktních a  extrémně lehkých 

Li-Ion akumulátorů. S  kapacitou 1,5 Ah jsou 

značkové články Sanyo zárukou stabilního 

dlouhotrvajícího výkonu. Pro zvýšení životnosti 

jsou články elektronicky chráněny proti přetížení, 

přehřátí a  hloubkovému vybití. Články jsou 

šetrné k životnímu prostředí a netrpí samovolným 

vybíjením.

Štíhlá a kompaktní konstrukce 

je určujícím prvkem neuvěřitelné 

obratnosti stroje, spojené navíc 

s takovým pracovním dostupem, 

jakým se nemůže chlubit žádný 

jiný dvourychlostní šroubovák. 

Nízká hmotnost a  do detailu 

propracovaná ergonomie snižují 

námahu obsluhy i  při dlou-

hotrvajících úkonech v  neob-

vyklých pracovních polohách.
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