
Edistynyttä teknologiaa 
ammattilaisille
Kompakti laite, joka kykenee tehokkaisiin sekä 

monipuolisiin sarja- ja tarkkuustehtäviin

Määritä suorituskyky täydellliselle 
tasolle laajan toiminto- ja 
asetusvalikoiman avulla.

Elektroninen suorituskyvynsäädin

Ennen Jälkeen
(uusi tuote)(aiempi Panasonic tuote)

Korkeatiheyksisen moottorin rakenne
pienentää kokoa 30 % säilyttäen

saman optimaalisen suorituskyvyn.

Tarkka elektroninen kytkin korvaa
käyttöiältään rajoitetun, tilaa vievän,

raskaan mekaanisen kytkimen, minkä
ansiosta rungosta tulee lyhyempi.

Korkeatiheyksinen B/L Moottori Tarkka elektroninen kytkinUusiUusi UusiUusi

-30%-30%



Porakone
EYDD1

Tekniset tiedot

Istukka    

Max. vääntömomentti

Kierrosnopeus ilman
kuormitusta

Kytkimen momentti

Mitat & paino

  

Pikaistukka (Ø1.5-Ø13mm)   
 
Kiristysmomentti pehmeä liitos: { 18V } Matala 
nopeus: 30Nm, Korkea nopeus: 11Nm
Kiristysmomentti kova liitos: { 18V } Matala nope-
us: 50Nm { 14.4V } Korkea nopeus: 40Nm

{18V} Korkea nopeus: 70 - 1,800 rpm, Matala 
nopeus: 20 - 530 rpm {14.4V} Korkea nopeus: 70 - 
1,450 rpm, Matala nopeus: 20 - 430 rpm

{18V} Korkea nopeus: 3- 8 Nm, Matala nopeus: 3 
- 18 Nm {14.4V} Korkea nopeus: 3 - 7 Nm, Matala 
nopeus: 3 - 17 Nm

18V / 5.0Ah {EY9L54} : L 160 x H 253 x D 66 mm 
/ 1.88 kg
18V / 3.0Ah {EY9L53} : L 160 x H 237 x D 66 mm 
/ 1.65 kg

  

Kapasiteetti
(arvio täydellä akulla)

Lisätarvikkeet    Malli  EY1DD1J18D EY1DD1N18D EY1DD1X

Laturi (Li-ion 10.8 - 28.8V)   EY0L82

Akku 18V  5,0Ah (LJ tyyppi)  EY9L54
  3,0Ah (PN tyyppi)  EY9L53

Tukikahva    WEY1DD1F7001
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Asetus 18V 5.0Ah 18V 3.0Ah
Reikäsaha SPC (Ø21 x 1.6 mm)
Puu / mänty (Ø15 x 120 mm)
Puu / mänty (Ø21 x 120 mm)
Kovametallireikäsaha (Ø65 x 
Keramiikka / laatat 16 mm + 
vaneri 12 mm)

HIGH/DRILL/-/F

45 reikää

LOW/DRIVE/29/F

LOW/DRIVE/40/F

HIGH/DRIVE/10/F

Pultti / mänty (Ø6 x 80 mm)

Pultti / mänty (Ø8 x 80 mm)

Ruuvi / SPC (Ø6 x 13 mm, 
paksuus 1,6 mm)

280 reikää

180 reikää

45 reikää

30 reikää
170 reikää

110 reikää

30 reikää

130 reikää

75 reikää

560 reikää

210 reikää

120 reikää

930 reikää

vakiovaruste vallinnainen lisävaruste

x2
x2

Akun lataustason ilmaisin
Paina Set painiketta noin 3 sekuntia nähdäksesi akun lataustason

Ilmaisin   Akun lataustaso

3 valoa palaa  Täyteen ladattu tai korkea lataustaso

2 valoa palaa  Noin 60% jäljellä

Yksi valo palaa  Matala taso - Vaatii pian latauksen

3 valoa vilkkuu  Tyhjä - Vaatii heti latauksen



Lisätarvikkeet    Malli  EY1DD1J18D EY1DD1N18D EY1DD1X

Laturi (Li-ion 10.8 - 28.8V)   EY0L82

Akku 18V  5,0Ah (LJ tyyppi)  EY9L54
  3,0Ah (PN tyyppi)  EY9L53

Tukikahva    WEY1DD1F7001

Tehoa, nopeutta ja kestävyyttä.
Nyt tarkkuuskiristystoiminnolla.

Porakone

EY1DD1



Panasonicin kompaktein ja kevyin
porakone tähän mennessä!*
*Panasonicin 14.4/18V porakone kategoriassa

Rungon 
pituus vain

Paino

160mm

1,88kg
5,0 akku Ah

UusiUusi
18V
Porakone

EY1DD1



Laajat asetusmahdollisuudet
monipuolisiin tehtäviin

Poraus

Ruuvaus

Kierteytys

Tehokas ja nopea puunporaus

Uuden hiiliharjattoman moottorin
ja vektoriohjauksen yhdistelmä
optimoivat tehon ja nopeuden
raskaassa sarjaporauksessa.

Siisti metallisen porauspinnan
viimeistely

Korkeimman pyörimisnopeuden
rajoitin (H1 - H3 asetukset) takaa siistin pin-
nan sekä vähentää metallireikäsahan hampai-
den kulumista.

Optimaalinen kytkimen säätö

Uusi elektroninen kytkin tarjoaa 600
erilaista sulkukytkimen vääntömomenttia
kytkimen ja nopeusasetusten
välillä. Täyttää erilaiset kiinnitys
tarpeet tarkoista kiinnityksistä suuren
vääntömomentin kiinnityksiin. (Katso
lisätietoa kuvasta.)

Sulkukytkimen merkkivalo

Vihreä valo syttyy 2 sekunniksi, kun
kiinnitys on valmis esiasetetulla
kytkimen vääntömomentilla, mikä
auttaa varmistamaan oikean kireyden.

Vaivaton vaihto kierteytykseen

Kierteytystilassa on ainutlaatuinen
ominaisuus, joka vaihtaa automaattisesti
suuntaa ”eteenpäin” -kierrosta
”taaksepäin” kiertoon. Sarjakierteytys
helpottuu ja nopeutuu samalla kun
”Kierteytys -lastunpoistotila” lisää
käyttömukavuutta ja tehokkuutta.

Pyörimisnopeus-
asetusta

ei ole käytetty

Oikeaa pyöri-
misnopeusasetus-

ta on käytetty

Kierteytyksen kapasiteetti
Teräs (paksuus 10mm): M4 - M8
Alumiini (paksuus 10mm): M4 - M10






