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AZ AEG ÚJ PRO 12 VOLTOS GIPSZKARTON 
CSAVAROZÓ GÉPE:  
MÓDSZERVÁLTOZTATÓ GÉP A PROFI 
GIPSZKARTON SZERELŐKNEK 
 
Az AEG új Pro12 voltos gipszkarton csavarozó gépe kiemelkedő teljesítményt, 
páratlan működési időt és rendkívüli tartósságot biztosít a gép profi gipszkarton 
szerelők általi mindennapi használatához. 

Hihetetlen sebességet ergonómiai tervezéssel kombináló, és módszerváltoztató 

reteszelhető indítógombbal rendelkező BTS12C gép lehetővé teszi a profi gipszkarton 

szerelők számára, hogy több csavart csavarozzanak, több alkalmazásban és nagyobb 

kényelemben. 

A csak 1kg súlyú és csak 254 mm méretű csavarozót a kompakt és könnyű konstrukciója tökéletessé teszi 

olyan kényelmetlen munkákhoz, mint a fejfeletti csavarozás. Szűk, korlátozott területeken való 

munkavégzéshez ideálisan alkalmas gépet beépített LED lámpa jellemzi, amely garantálja a használónak a 

munka legélesebb látását, még a legsötétebb terekben is. A kis méretet és optimális láthatóságot fejlett 

ergonómiai kialakítás egészíti ki - a gép mikrotextúrás ráfröcsöntött markolata a piacon található legjobb 

kezelhetőséget biztosítja. 

A reteszelhető indítógomb valóban elkülöníti a gépet a versenytársaktól. Az indítógomb ismételt megnyomása 

helyett, a használó egyszerűen reteszeli az indítógombot, hogy az indítógomb nyomása nélkül forgásban 

tartsa a gépet. A lazább működtetés, nagyobb termelékenység és a gép sokkal jobb irányíthatósága mellett 
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ez azt is jelenti, hogy a gipszkarton szerelő a gép házán bárhova helyezheti kezét, és 

megfoghatja a gépet. Továbbá beépített övkapoccsal rendelkezik, amely lehetővé teszi a 

szabadkezes felmászást a létrán –  páratlan funkcionalitást és kényelmet biztosítva a profi 

iparosoknak. 

A csavarozó gép páratlan dizájnját és egyedülálló jellemzőit kiemelkedő teljesítmény támogatja. 

A gyors 4000 1/perc fordulatszámra képes gép lehetővé teszi a gipszkarton szerelő számára, 

hogy elvállalja a legnehezebb munkákat, beleértve a háromszoros gipszkarton szerelést, és azt 

jelenti, hogy a gép egyformán alkalmas csavarok vagy fémcsapok csavarozására.  Az AEGs 

Pro Lítium Ion 2.0Ah vagy 3.0Ah akkumulátorai által táplált csavarozó hihetetlen működési idő 

biztosít.   A 3.0Ah akkumulátorral egy gipszkarton szerelő képes akár 750 darab csavart 

behajtani egy feltöltéssel, míg a beépített töltésszint jelző jelzi, hogy mikor kezd lemerülni az 

akku.   

A termelékenységet tovább fokozza egy speciális tár tartozék, amely lehetővé teszi a 

gipszkarton szerelő számára, akár 50 csavart is behajtson, mielőtt kézzel újra kell töltenie a 

tárat. A gép különösen praktikus a reteszelő gomb használatakor, ez a jellemző felszabadít egy 

kezet a gipszkarton helyén tartásához. Nincs tartósságra vonatkozó engedmény olyan gépnél, 

melyet a legkeményebb munkahelyi környezeteknek való ellenállásra terveztek. A nagy 

igénybevételre tervezett szénkefés motor és a teljesen fém hajtóműház ultratartós, míg az akku 

háromszoros védelmi rendszere azt jelenti, hogy a használó védve van túlterhelés, túlhevülés 

és alul-/túltöltés ellen. 

Mindezek eredménye egy olyan csavarozógép, amely jóval a versenytársak előtt jár.  

Váltóáramú teljesítmény nyújtása mellett, az akkus, kompakt előnyöket biztosító 12 

voltos gép kötelező eszköz bármely profi gipszkarton szerelő számára.  
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Az AEG POWERTOOLS 1898 óta lát el gépekkel profi szakembereket és továbbra is azt 

ígéri, hogy a hagyományokból merítve izgalmas, nagy teljesítményű, innovatív 

munkavégzési megoldásokat szállít a mai és jövőbeni a profi iparosok számára. 

Alapítása óta az AEG POWERTOOLS vezető szerepet tölt be új termékek 

fejlesztésében. 1898-ban az első szállítható fúrógépek bevezetésével megszülettek 

a hordozható gépi szerszámok. Több, mint 100 évvel később az AEG még mindig 

innovatív, nagyteljesítményű megoldásokat kínál a profi használóknak… BÜSZKE 

MÚLT… IZGALMAS JÖVŐ… 

 


