
 SKIL 3620 CA Πνιπεξγαιείν κπαηαξίαο 

Ιζρπξό πνιπεξγαιείν κπαηαξίαο κε θσο LED θαη νδεγό βάζνπο 
Τν SKIL 3620 «20V Max» (18 V) είλαη έλα ηζρπξό πνιπεξγαιείν 
κπαηαξίαο κε κεηαβιεηή ηαρύηεηα γηα άξηζηα απνηειέζκαηα ζε δηάθνξα 
πιηθά. Απηό ην πνιπεξγαιείν κπαηαξίαο έρεη έλα ειεθηξνληθό νκαιό 
μεθίλεκα γηα κηα ζηαδηαθή αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο κέρξη ην αλώηαην όξηό 
ηεο. Η θαιή νξαηόηεηα ηεο εξγαζίαο ζαο, εμαζθαιίδεηαη ράξε ζην θσο 
LED. Ο ζπκπεξηιακβαλόκελνο νδεγόο βάζνπο, πνπ είλαη ξπζκηδόκελνο 
κέρξη θαη 60 mm, απνηξέπεη ηε γξήγνξε θζνξά ησλ εμαξηεκάησλ θαη 
ηελ αζέιεηε πξόθιεζε δεκηώλ ζηα εμαξηήκαηα ή πιηθά θάησ από ην 
επεμεξγαδόκελν θνκκάηη. Με ηελ αληαιιαγή ησλ παξαδηδόκελσλ 
εμαξηεκάησλ, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην πνιπεξγαιείν γηα 
έλα επξύ θάζκα εξαζηηερληθώλ εξγαζηώλ, όπσο ιείαλζε, πξηόληζκα θαη 
θνπή. Τν πνιπεξγαιείν είλαη ζπκβαηό κε επξέσο δηαζέζηκα γεληθά 
εμαξηήκαηα «Starlock» θαη εμαξηήκαηα «OIS», έηζη ώζηε λα βξίζθεηε 
πάληνηε ην ζσζηό εμάξηεκα γηα ηελ εξγαζία ζαο. Γηα λα εξγάδεζηε πην 
θαζαξά όηαλ ιεηαίλεηε, κπνξείηε λα ζπλδέζεηε απηό ην εξγαιείν ζηνλ 
ζπκπαξαδηδόκελν πξνζαξκνγέα απνξξνθεηήξα, πνπ ηαηξηάδεη ζηνπο 
πεξηζζόηεξνπο απνξξνθεηήξεο ζηάληαξ κεγέζνπο. Επηπιένλ, ν 
εξγνλνκηθόο ζρεδηαζκόο κε αληηνιηζζεηηθή ιαβή εμαζθαιίδεη πξόζζεηε 
άλεζε εξγαζίαο. Τν SKIL 3620 CA παξαδίδεηαη καδί κε 9 θύιια 
ιείαλζεο, κηα βάζε ιείαλζεο, έλαλ νδεγό βάζνπο, πξηνλόιακα ηνκέα, 
πξηνλόιακα βπζηδόκελεο θνπήο θαη πξνζαξκνγέα απνξξνθεηήξα. Η 
κπαηαξία δε ζπκπεξηιακβάλεηαη. 
 



ΤΟ επέιηθην ζύζηεκα κπαηαξίαο κε ηερλνινγία «Keep Cool™» θαη 
«ActivCell™» 
Απηό ην εξγαιείν είλαη κέξνο ηεο «Energy Platform» SKIL: Τν επέιηθην 
ζύζηεκα κπαηαξίαο. Με ηηο κπαηαξίεο ηόλησλ ιηζίνπ «20V Max» (18 V) 
εμαζθαιίδεζηε γηα ηδαληθή επειημία. ΟΙ κπαηαξίεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο 
γηα λα ιεηηνπξγνύλ θαη λα ηαηξηάδνπλ ζε όια ηα εξγαιεία «Energy 
Platform», πνπ ζεκαίλεη, όηη κηα κόλν κπαηαξία κπνξεί λα ηα 
ηξνθνδνηήζεη όια. Τα εξγαιεία «Energy Platform» είλαη δηαζέζηκα κε 
θαη ρσξίο κπαηαξίεο, πνπ ζαο δίλεη ηελ επειημία λα πξνζζέζεηε 
πεξηζζόηεξα εξγαιεία ζηε γθάκα ζαο, ρσξίο λα είζηε ππνρξεσκέλνη, λα 
αγνξάζεηε λέεο κπαηαξίεο θαη θνξηηζηέο. Απή ε κπαηαξία πεξηιακβάλεη 
επίζεο ηελ ηερλνινγία κπαηαξηώλ «Keep Cool™» θαη «ActivCell™». Η 
ιεηηνπξγία «Keep Cool™» ςύρεη ηα ζηνηρεία ηεο κπαηαξίαο, γηα λα 
απνθεπρζεί ε ππεξζέξκαλζε, πξάγκα πνπ απμάλεη ηνλ ρξόλν 
ιεηηνπξγίαο θαηά 25 % θαη δηπιαζηάδεη ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο! 
Η ηερλνινγία «ActivCell™» ιεηηνπξγεί γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 
ρξήζεο ελέξγεηαο, απνθεύγνληαο ηελ ππεξζέξκαλζε θαη 
κεγηζηνπνηώληαο ηελ απόδνζε ηεο κπαηαξίαο. 

Τερληθά ζηνηρεία 

 Ηιεθηξηθή ηάζε: 18 V 
 Ηιεθηξηθή ηάζε: 20 «V Max» 
 Ταρύηεηα ρσξίο θνξηίν: 11000-16000 ζηξνθέο/ιεπηό 
 Γσλία ηαιάλησζεο αξηζηεξά/δεμηά: 3.6 ° 

Χαξαθηεξηζηηθά 

 Τν ζύζηεκα εμαξηεκάησλ γεληθήο ρξήζεο επηηξέπεη ηε ρξήζε 
ελόο επξύ θάζκαηνο γεληθώλ εμαξηεκάησλ «Starlock» θαη 
εμαξηεκάησλ «OIS» 

 Τερλνινγία ηόλησλ ιηζίνπ: Χσξίο θαηλόκελν κλήκεο, θακία 
απηνεθθόξηηζε θαη πάληνηε έηνηκε γηα ρξήζε 

 Οδεγόο βάζνπο κε κεηαβιεηό βάζνο (0-60 mm) γηα αθξηβέο 
πξηόληζκα θαη θνπή, απνηξέπεη ηε δεκηά ζην πιηθό πνπ βξίζθεηαη 
από θάησ θαη ηε γξήγνξε θζνξά ησλ εμαξηεκάησλ 

 Εξγνλνκηθόο ζρεδηαζκόο θαη αληηνιηζζεηηθή ιαβή γηα ηδαληθή 
άλεζε θαη άξηζην έιεγρν 

 Σπκπεξηιακβάλεηαη πξνζαξκνγέαο απνξξνθεηήξα γηα ιείαλζε 
ρσξίο ζθόλε 

 Σπλερώο ξπζκηδόκελε κεηαβιεηή ηαρύηεηα γηα πιήξεο έιεγρνο 
 Μέξνο ηεο «Energy Platform» SKIL: Τν επέιηθην ζύζηεκα 

κπαηαξίαο 
 Ιδαληθό γηα έλα επξύ θάζκα εξαζηηερληθώλ εξγαζηώλ, ηδηαίηεξα 

εύρξεζην όηαλ απαηηείηαη ιεπηνδνπιεηά 



 Φσο LED γηα θαιύηεξε νξαηόηεηα ηνπ επεμεξγαδόκελνπ 
θνκκαηηνύ θαη πην άλεηε εξγαζία ζε ρώξνπο κε ρακειό θσηηζκό 

 Απαιό μεθίλεκα γηα κηα ζηαδηαθή αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο κέρξη ην 
αλώηαην όξηό ηεο 

 Ιζρπξό πνιπεξγαιείν κπαηαξίαο «20V Max» (18 V) γηα ιείαλζε, 
πξηόληζκα, θνπή θαη πεξηζζόηεξα 

 Η παηεληαξηζκέλε ηερλνινγία καο «ActivCell™» ιεηηνπξγεί γηα ηε 
βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο, απνθεύγνληαο ηελ 
ππεξζέξκαλζε θαη κεγηζηνπνηώληαο ηελ απόδνζε ηεο κπαηαξίαο 

 Η ηερλνινγία κπαηαξίαο «Keep Cool™» εμαζθαιίδεη 25 % 
κεγαιύηεξν ρξόλν ιεηηνπξγίαο θαη 2 θνξέο κεγαιύηεξε δηάξθεηα 
δσήο. 

Επίπεδα ζνξύβνπ θαη θξαδαζκώλ 

 Ηρεηηθή πίεζε: 85,0 dB(A) 
 Ηρεηηθή ηζρύο: 96,0 dB(A) 
 Τππηθή απόθιηζε: 3,0 dB(A) 
 Επίπεδν θξαδαζκώλ (ιείαλζε): 3,7 m/s² 
 Αβεβαηόηεηα (Κ): 1,5 m/s² 

 

 

Πεξηερόκελα ζπζθεπαζίαο 

 Πνιπεξγαιείν κπαηαξίαο SKIL 3620 
 Φύιια ιείαλζεο (3x gr60, 3x gr120, 3x gr180) 
 Βάζε ιείαλζεο 
 Πξηνλόιακα ηνκέα HCS 
 Πξηνλόιακα βπζηδόκελεο θνπήο, δηκεηαιιηθή 
 Οδεγόο βάζνπο 
 Πξνζαξκνγέαο απνξξνθεηήξα 
 Εμάγσλν θιεηδί 
 Εγρεηξίδην νδεγηώλ 

 Αξηζκόο κνληέινπ: MF1E3620CA 
 EAN-code: 8719643001382 

 

 


