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• O torque de desaperto de 1628 NM, liberta facilmente os parafusos ou
porcas mais difíceis 

• Interruptor controlado por microprocessador digital; maximiza o
desempenho, tempo de execução e durabilidade do equipamento 

• 3 posições de torque para aperto e 3 para desaperto, que ajudam a
máquina a adaptar-se às várias situações 

• 1ª posição (135 NM ) 2º posição (474NM) 3ªposição (1628 NM) 

• LED super brilhante ilumina a área de trabalho 

• Não utiliza Escovas ( maior durabilidade ) 

• Inclui 2 baterias MonsterLithium de 5.0 Ah para maior durabilidade 

http://www.lynxport.com/


Encaixe ½”

Tipo de bateria MonsterLithium 5.0 Ah

Voltagem da bateria 18 V

Torque impacto (N•m) 1628

Saída de torque (N•m) 1,220

BPM 2,100

Velocidade livre, RPM 1,500

Altura com Bateria, mm 241

Altura, mm 213

Comprimento, mm 244

Tempo de carga, minutos 75

Tamanho do Motor, mm 65

Peso c/ Bateria, kg 3.95

Peso, kg 3.18

Corpo da máquina CT9075DB

Bateria(qtd) CTB8187 (2)

Carregador de Bateria CTCEU131

Garantia (máquina e carregador) 2 Anos

Garantia (Bateria) 2 Anos

CTU9075

• Power tools can cause flying particles

Wear safety goggles (Users and bystanders).

Flying particles can cause injury.

• Power tools generate noise

Wear hearing protection (Users andbystand-

ers).

Prolonged exposure to noise can cause hearing  

loss.

• Power tools vibrate

Avoid prolonged exposure to vibration.

Prolonged exposure to vibration can cause

injury.

• Improper use of power tools and accessories

can cause broken tools

Do not use without all guards in place.  

Use accessories rated at tool RPM.

Read and follow instructions beforeusing  

power tools.

Broken tools can cause injury

Read additional safety warnings on pages W1  

to W4 in Catalog 1400

CT9075BOOT Capa de Proteção
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