
DCN692N
Spikpistol, 18 V, XR, Li-Ion, 5.0 Ah, 2 
hastigheter, utan batterier

Standardutrustning

• bälteskrok för valfri sida 

• extra skydd för kontaktnosen 

Garanti 

• DEWALT 1-års garanti på 
elverktyg

Säljargument

• 18 V XR spikpistol med två hastigheter och kolborstfri motorteknologi 

• Två hastigheter, eller effektnivåer, för att optimal avfyrning av alla spiklängder 

• Dra nytta av längre gångtid, snabbare beredskap för avfyrning, mindre rekyl och 
mer hållbarhet vid avfyrning av kort spik 

• Borstlös motor avfyrar 90 mm ringspik i mjukt trä och 63 mm i hårda träslag 

• Enkelskottsavfyrning ger en exakt placering av dyckert och serieskottsavfyrning 
ger användaren större produktionshastighet 

• Mekanisk slagmekanism utan gaspatroner ger jämn prestanda vid temperaturer 
mellan -20° och 50° och minimalt behov av  rengöring och service 

• Klassledande ljud- och vibrationsnivåer 

• Vinklat magasin för 30-34° tar de flesta spik med D-huvud och pappbandad spik 
med förskjutet helrunt huvud  

• Vändbar bälteskrok ger större mångsidighet 

• Spikdjupet justeras enkelt med en ratt vid tummen 

• Bättre sikt och hållbarhet tillsammans med skydd för arbetsytan genom en extra 
kontaktnos 

• Ergonomisk verktygsdesign gör att pistoler kommer in mellan golvreglar med 
400 mm CC-avstånd 

• Gasfri drift ger betydligt billigare drift 

• Verktygsfri borttagning av spik som fastnat 

• Sladdlös design gör att du kan arbeta bekvämt och säkert 

• Låsbar strömbrytare för att förhindra oavsiktlig avfyrning 

• Pistolen kan ej avfyras om magasinet är tomt 



Specifikationer

Batteri XR Li-Ion 

Spänning 18 V

Spik-/dyckertdiameter 2.8 - 3.3 mm

Magasinsvinkel 30 - 34 °

Magasinsladdning Laddning bakifrån 

Klammerlängd 50 - 90 mm

Magasinskapacitet Upp till 55 spik

Trigger Type Serie- och enkelskott 

Längd 345 mm

Bredd 125 mm

Höjd 338 mm

Vikt 4.1 kg

Lägesväljare Enkel-/serieskott 

Integrerad upphängningskrok Ja 

Enkel rensning av spikstopp Ja 

Slagstyrka 105 J

Temperaturområde -20° till 50° C 

Felindikator Ja 


