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SPEED–PRO KIT
Med praktisk plastlåda  

för god översikt.
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SPEED–PRO FAKTA:
• Li–lon Batteri 3, 6V 850 mAh

• Rpm Max 280 rpm

• El–kraft max 2 Nm

• Manuell kraft 10 Nm

• Vikt 162 g

• Laddkabel–Micro USB

• Laddtid upp till 60 min

• 17st medföljande bits

• E:nr 163 99 69

• Art. nr. 122 52 51

Speed-Pro, en batteridriven skruvmejsel 
som transporterar skruven 5 gånger  
snabbare än för hand. 

Kombinationen att kunna använda Speed-
Pro både som elektrisk skruvmejsel och 
som en vanlig skruvmejsel gör den unik. 

Trots sin lätta vikt på 162 g så kan den dra 
upp till 2nm med elmotorn och fulladdat 
batteri, samt upp till 10nm i manuellt läge. 
Ett ergonomiskt utvecklat grepp i 2-kom-
ponentsmaterial för maximal känsla. 

Speed-Pro klarar upp till 600st skruvar på 
en laddning och är den perfekta mejseln 
för alla typer av monteringsarbeten i torr 
miljö. Lämpar sig t.ex. vid montering av 
eluttag, arbete i kopplingsskåp, service 
på vitvaror, dvs alla typer av arbeten för 
snabbare och smidigare montering. 

Speed-Pro är din perfekta vän för din 
handled där du behöver en snabb trans-
port av skruven och minskar samtidigt 
slitage på din armbåge och handled. 

LED-lampan ger dig extra ljus när du 
använder motorn. 

Laddning sker genom standard  
”micro-usb” kabel, det gör att du kan ladda 
din Speed-Pro i vilket 5V USB ladd-utgång 
som helst (PC-mobilladdare eller i din bil). 

Speed-Pro levereras som ett kit i en plast- 
låda innehållande: 1st USB-ladd kabel, 
17st olika bits: 3st PH:1-3x90mm, 3st 
PZ:1-3x90mm, 4st Torx:10-25x90mm, 2st 
Spår: 3,5-5x100mm, 3st Hex: 4-6x50mm, 
1st magnethylsa 8mm samt 1st PH2 re-
ducerad 90mm. 

Speed-Pro laddas vid röd färg på diod  
och är fullt laddad när den visar grönt.
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