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Wiertarka STANLEY® DL07 UW 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Wielkość  głowicy 12 mm ( tzw. futerko) 

Maksymalny przepływ  45 l/m 

Maksymalne ciśnienie 140 bar  

Waga 2,7 kg 

Długość 22,90 cm 

Napęd wiertarki Stanley Hyrevz™ Gear 

Wyjścia wylot/dolot 3/8” NPT, węże na 
żądanie 

 

 

OPIS: 

Wiertarka Stanley DL07 jest idealna do wiercenia w drewnie, stali i lekkim betonie. Wiertarka nie 
posiada udaru. Wyposażona jest w wydajny i opatentowany napęd Hyrevz™ zapobiegający cofaniu się 
napędu pod wpływem oleju. 

DL07 posiada podwójne umiejscowienie uchwytu rączki dzięki czemu może być stosowana przez osoby 
także leworęczne. Należy w tym przypadku tylko przekręcić rączkę na przeciwna stronę. 

Głowica wiertarki gdzie jest umiejscowione wiertło jest odsłonięta od uchwytu  co zapobiega przypadkowym 
otarciom oraz wspomaga chwyt wiertarki przez użytkownika oraz łatwiejszą kontrole napędu. Wał na którym 
umiejscowiona jest głowica jest odizolowany od niej przez odporne i mocne uszczelki zapobiegające 
dostaniu się do środka zanieczyszczeń  i spowodowania wycieku oleju. Uszczelki są także odporne na 
wibracje oraz ciepło. 

Rączka wiertarki jest pokryta masą termoplastyczną która przenosi bardzo mało ciepła od wiertarki oraz jest 
plastyczna dla lepszego chwytu.  Dodatkowo do uchwytu można podczepić linkę do umocowania wiertarki 
aby nie upadła podczas pracy.  

GWARANCJA: 

Firma Stanley udziela 12 miesięcznej gwarancji na wady fabryczne lub materiałowe wiertarki. 
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ZESTAW: 

W skład zestawu przy zakupie wchodzi: 

- wiertarka DL07  

- adaptery do podłączenia węzy ½” 

Zestaw nie zawiera węży oraz wierteł które należy zakupić oddzielnie. 

 

obroty / przepływ oleju 

350 obrotów/min 11,3 l/min 

475 obrotów/min 15 l/min 

750 obrotów/min 23 l/min 

1000 obrotów/min 30 l/min 

1250 obrotów/min 38 l/min 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


