
ACCU BOORSCHROEFMACHINE
ABS 18 COMPACT

NIEUW

INSPIRED BY YOU.
MADE BY WÜRTH.
Voortgekomen uit de ideeën van de vakman.
Gemaakt door Würth.



VOORTGEKOMEN UIT DE 
IDEEËN VAN DE VAKMAN.

Wij hebben de ambitie om de vakman het beste te bieden. Daarom staan we dagelijks in nauw contact met 
35.000 vaklieden. Uw mening en tevredenheid zijn voor Würth de dagelijkse drijfveer voor innovaties en 
verbeteringen. U heeft ons geïnspireerd om ons nieuwe accu platform te ontwikkelen, dat de echte vakman alles 
biedt wat hij nodig heeft.



HET BESTE.
COMPACT VERPAKT.

VOORTGEKOMEN UIT DE 
IDEEËN VAN DE VAKMAN.

ELEKTRONISCHE  
MOTORBESCHERMING:
Continue bewaking van de motor 
verhoogt de levensduur, omdat bij 
overbelasting en oververhitting de motor 
wordt uitgeschakeld.

KOOLBORSTELLOZE 
MOTOR:
Langere levensduur van de EC-motor, 
onderhoudsarm, geen wisselen van 
de koolborstels. Efficiënte en krachtige 
motor met geringe afmetingen. 

BOORKOP:
13 mm volledig metalen boorkop 
met hardmetalen spanbekken 
voor optimale klemming van de 
ingespannen gereedschappen.

23 MOMENT- 
INSTELLINGEN:
Precies en effectief werken dankzij de 
verschillende momentinstellingen.

WÜRTH, ALTIJD DICHTBIJ.
We zijn er altijd en overal voor onze klanten: op de bouwplaats, in de werkplaats of onderweg met ongeveer 350 
vertegenwoordigers en 25 filialen over heel Nederland zijn we altijd dichtbij. 24 uur per dag kunnen vaklieden bij 
Würth kiezen uit verschillende bestel- en levermogelijkheden. Om uitval tijdens werkzaamheden tot een minimum te 
beperken zorgt de Würth Master Service voor een snelle reparatieservice.

Wij hebben de ambitie om de vakman het beste te bieden. Daarom staan we dagelijks in nauw contact met 
35.000 vaklieden. Uw mening en tevredenheid zijn voor Würth de dagelijkse drijfveer voor innovaties en 
verbeteringen. U heeft ons geïnspireerd om ons nieuwe accu platform te ontwikkelen, dat de echte vakman alles 
biedt wat hij nodig heeft.

KRACHTIG PRESTERENDE ACCU TECHNOLOGIE: 
DUURZAAM EN ZEKER.
•  Geïntegreerd cellenframe voor stevigheid en

optimale warmteafvoer, beschermt de accu tegen
oververhitting en schokken.

•  LED laadaanduiding.

•  Intelligent accumanagement voor maximale
prestaties en maximale levensduur.

•  Rubber manteling van de accu voor bescherming
tegen beschadigingen en vallen.

•  Elektronische celbewaking voor een lange
levensduur.

NIEUWE
ACCU-TECHNOLOGIE



GEMAAKT DOOR WÜRTH.

IK WIL 100% KUNNEN 
VERTROUWEN OP DE 

MACHINE!

HIJ MOET GOED IN 
DE HAND LIGGEN!

HIJ MOET ROBUUST 
ZIJN EN EEN LANGE 
LEVENSDUUR HEBBEN!

IK WIL OOK BIJ SLECHTE LICHT- 
VOORZIENINGEN KUNNEN BOREN!

HIJ MOET 
PRESTATIEGERICHT  

ZIJN EN OVERAL 
INZETBAAR!

DE ACCU MOET SNEL 
OPLADEN!

Onze belofte aan onze klanten heet FULL POWER. FULL SERVICE. Daaraan verbonden is een accu 
machineprogramma met een krachtig presterende accu technologie, dat in de komende jaren met veel machines 
zal groeien. U kunt het komende jaar al uitzien naar meerdere 18 Volt WÜRTH MASTER accu machines van de 
nieuwe generatie.



ACCU BOORSCHROEFMACHINE 
ABS 18 COMPACT

Bij de levering  
inbegrepen
2 x accu LI 18 V/4 Ah 
M- CUBE® BASIC
1 x laadapparaat ALG 18/  
4 BASIC
1 x riemclip

Art.nr. 5701 800 2
Spanning 18 V
Onbelast toerental omw/min 0–600/0–1900 min —1

Max. draaimoment 60 Nm
Max. boordiameter in hout 40 mm
Max. boordoordiameter in staal 13 mm
Max. schroefdiameter 10 mm
Spanbereik 1,5 – 13 mm
Gewicht met accu ca. 1,9 kg

Per stuk
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Würth Nederland B.V.
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