
SB25PT-05
Door accu aangedreven 
gereedschap voor een 
snelle bevestiging
De productiviteit van uw kritieke montage van algemene toepassingen 
voor de industrie en/of transport aanzienlijk verbeteren.



Specificaties

Capaciteit voor plaatsing

Kenmerkende algemene industriële 

toepassingen:

- Toepassingen voor de verwarming, 
ventilatie en airconditioning (HVAC)

- Toepassingen voor de verlichting

- Toestellen voor huishoudelijk gebruik

Typische toepassingen v.w.b. transport:

- Toepassingen voor stoelen en het interieur

- Automotive aftermarket (dakrails, 
dakkoffers, kleine trailers)

- Toepassingen van accessoires voor bussen 
en touringcars

Ergonomisch, draadloos gereedschap voor het snel bevestigen, het maximaliseren 

van het plaatsen, het garanderen van optimale productiviteit en het verlagen van 

de montagekosten.

Maximaliseert de productiviteit: monteert 800 stalen 4,8 mm (3/16”) NeoSpeed-

blindklinknagels met een enkele lading, bij gebruik van een 2.0 Ah batterij. De 

afwezigheid van het gebruik van perslucht garandeert een aanzienlijke verbetering 

van de mobiliteit van de gebruiker.

Gemakkelijk te gebruiken: snelle vrijgave van de bek van de neus en het achterste 

deel van het beksysteem, schuifmechanisme voor het snel plaatsen van de batterij, 

led-lampje om duidelijk zicht te bieden op de toepassing, met een ergonomische, 

zachte handgreep voor het comfortabel bedienen, het met geringe kracht bedienen 

met slechts één vinger, gebalanceerd design.

Garantie: 2 jaar in totaal (1 jaar & 1 jaar verlenging als het gereedschap 

online is geregistreerd via ons Garantie Registratieformulier).

Voordelen van het gebruik van het gereedschap SB25PT-05 en het snelle 
bevestigingssysteem:

- Voor een betere mobiliteit van de gebruiker, zodat gebruikers gemakkelijker 
rondom de toepassing kunnen bewegen, zonder de beperkingen en/of risico's 
van de richting van de perslucht.

- Verbetert de toegang tot nauwere ruimtes, dankzij het design van een langere 
loop.

- Maximaliseert het rendement en vermindert de vermoeidheid van de gebruiker, 
dankzij het gebalanceerde, ergonomische ontwerp.

- Voorkomt het onverwacht niet kunnen beschikken over het gereedschap, omdat 
de voordelen van DEWALT lithiumion-batterij die lang meegaat, worden 
gecombineerd met een toonaangevende laadtijd van al het op de markt 
beschikbare gereedschap. Gereedschaploos systeem, dat snel wisselen mogelijk 
maakt. De bek van de neus en het achterste deel van de beksysteem zullen de 
productiviteit nog meer verbeteren.

- Zorgt voor permanente en trilling-bestendige montage bij gebruik in combinatie 
met het snelle bevestigingsmateiaal van Avdel®. 

- Maakt inventarisbeheer, service en ondersteuning eenvoudiger door het aanbod 
van enkelvoudig gereedschap en bijbehorend bevestigingsmateriaal.

Trekkracht (kN [lb]): 5,0 [1124,0]

Spankracht van het achterste deel van 
de bek (kN [lb]):

0,4 [89,9]

Plaatsing - slag - (mm [in]): 25,0 [0,984]

Slag - achterste deel van de bek - (mm 
[in]):

10,0 [0,394]

Soort batterij:
Li-ion (uitneembaar en 

oplaadbaar).

Beschikbare accuvermogen (Ah):
2.0 (meegeleverd 

bij het 
gereedschap)

4.0 (optie)

Gewicht van het gereedschap (kg [lb: 2,8 [6,2] 3,1 [6,8]

Afmetingen van het gereedschap L x H 
- (mm [in]):

560 x 250
[22 x 10]

560 x 270
[22 x 20,5]

Laadtijd van de accu (in min.): 30 60

Geluidsdruk: 80 dB(A)

Geluidsvermogen: 91 dB(A)

Trillingsniveau: < 2,5 m/s² [8 ft/s²]

Plaatsen van klinknagels, 2.0 Ah accu: 800 (3/16” NeoSpeed)

Voldoet aan de volgende normen: CE, CSA, UL, KC
Algemene cylustijd(en) van het 

gereedschap:
< 1,0

Methode voor het verwijderen van de 
neus/het achterste deel van de bek:

Snelle wissel, systeem zonder 
gereedschap

Type 
bevestigingsmid

del

Minimale 
formaat

Maximale 
formaat

Chobert® 3/32” ¼”
Grovit® 3/32” 3/16”
Avlug® * 3/32” 1/8”

Briv® 3/32” 6,0 mm
Rivscrew® 3/16” 4,0 mm
Avtronic® 2,5 mm 2,8 mm

Avsert® M2.5 4-40 UNC M3.0 6-32 UNC

NeoSpeed® 1/8” 3/16”

Onderdeelnummer:
• 75000-00001 (VK)
• 75000-00002 (EU)
• 75000-00009 (EEU)

1 x SB25PT-05 Elektrisch gereedschap

2 x DEWALT 18V lithiumIon 2.0 Ah batterijen

1 x DEWALT DCB115 lader
1 x gebruiksaanwijzing
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