
18V XR LI-ION BRUSHLESS XRP SCHROEF/-
KLOPBOORMACHINE MET 3 SNELHEDEN IN TSTAK KOFFER

DCD996P3

SPECIFICATIES DCD996

Voltage accu                18 V
Accucapaciteit 5 Ah
Max. koppel (hard) 95 Nm
Max. koppel (soft) 66 Nm
Afgegeven vermogen 820 Watt
Onbelast toerental 0-450/1300/2000 tpm
Slagen per minuut 0-8600/25500/38250 spm
Boorhouderopnamecapaciteit 1.5-13 mm
Max. boorcapaciteit (hout) 55 mm
Max. boorcapaciteit (metaal) 15 mm
Max. boorcapaciteit (steen) 16 mm



PRODUCTDETAILS

• De gekende kracht van XRP met de XR 5,0 Ah accutechnologie van DEWALT
• Automatische klopfunctie tot 38.250 slagen per minuut voor nog sneller boren in steen
• LED lamp met 3 standen: hoog/middel/laag, met een zaklampfunctie (20min) op de hoogste 

stand
• Volledig metalen transmissie met drie snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen 

met een hoog koppel, normale toepassingen en toepassingen die een hoge snelheid 
vereisen

• Instelbaar koppelmechanisme met 11 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie 
bij het schroeven in verschillende materialen

• Geleverd in een koffer die compatibel is met het TSTAK systeem
• Volledig metalen 13mm snelspanboorhouder met hoge klemkracht en automatische 

spindelvergrendeling voor een snelle en makkelijke bitwissel met één hand
• De intelligente schakelaar beveiligt de machine en regelt progressief het toerental voor 

optimale controle bij elke toepassing
• Slanke ergonomisch verbeterde handgreep met rubber bekleed voor maximaal comfort
• XR Li-ion accu‘s met acculadingsindicator zijn eenvoudig te plaatsen en los te koppelen
• Stevige metalen riemhaak en magnetische bithouder zorgen voor handige 

opbergmogelijkheden
• Inclusief multilader te gebruiken voor 10,8 V, 14,4 V en 18 V XR Li-Ion schuifaccu‘s van 

DEWALT
• Onderdeel van het intelligente XR Li-Ion platform dat is ontworpen voor nog meer efficiëntie 

om de klus sneller te klaren.

STANDARD

• 3 XR 5.0 Ah schuifaccu‘s met acculadingsindicator
• XR multilader
• riemhaak
• magnetische bithouder
• zijhandgreep
• stevige TSTAK koffer
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