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Modo para Parafuso Teks com Sistema de Embreagem Eletrônica

4 Modos de Trabalho PLUS

A ferramenta não acompanha bit

Parafusadeira de Impacto de 4 Funções
DTP141 / DTP131



186mm

171mm

2 Velocidades mecânicas
(Alta e Baixa)

Design Mais Compacto
Obtido utilizando motor BL e mecanismo de embreagem elétrica.

Modelo Anterior

DTP141/DTP131

Foto: DTP131

4 Modos Operacionais
para maior versatilidade

Função de alerta de torque 
baixo previne apertos incompletos

O LED pisca quando 
a carga da bateria diminui

diferença de 20% entre  o torque
predeterminado e o
torque resultante.
(Essa função só pode ser
utilizada no modo parafusadeira).

Função Parafusadeira Otimizado
Torque máximo

150N.m
DTP141 (18V)

145N.m
DTP131 (14.4V)

Motor BL sem escovas
:: Sem manutenção devido à ausência de escovas

:: Maior tempo de trabalho em uma carga da bateria
:: Durável em trabalhos contínuos

:: 
devido à ausência da perda de energia por fricção das escovas, permitindo uma menor
amperagem e produção de calor e uma maior quantidade de trabalho numa só carga da bateria.

Parafusadeira de Impacto
(3 velocidades)

Furadeira de Impacto
(2 velocidades)

Furadeira
(2 velocidades)

Parafusadeira       (2 velocidades)
capaz de apertar parafusos Teks
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A B

A carga restante da bateria pode ser
indicada em 3 etapas simplesmente
apertando o gatilho:

3 luzes acesas: 
mais de 50% de carga da bateria
2 luzes acesas: 
de 20% a 50% de carga da bateria
1 luz acesa: 
menos de 20% de carga da bateria

Fácil seleção do modo de trabalho e maior
durabilidade do mecanismo de seleção

Seleção do nível de impacto
Rígida/Média/Flexível

0.7N.m＋ 12N.m＋ ＋

4 Modos Operacionais
e modo para parafuso Teks

A: seleção de 3 níveis de impacto
B: 9 regulagens de torque e seleção de modo para apertar parafusos Teks

Número Presente no Display Digital
e Torque de Aperto Correspondente
(Torque com a embreagem desativada = torque máximo)

Interruptor de seleção
Indicador de carga da bateria

Parafusadeira de Impacto
(3 velocidades)

Furadeira de Impacto
(2 velocidades)

Furadeira
(2 velocidades)

Parafusadeira        (2 velocidades)

Aperto rápido para vários
tipos de parafusos

     Aperta parafusos de pequeno diâmetro

A embreagem eletrônica permite aper-
tar parafusos Teks com 2.300 rpm na 
velocidade alta.

Realiza perfurações em
concreto

Realiza perfurações em
madeiras e metais

  Alta ou Baixa Alta Baixa
   aprox.   aprox.

Mecanismo de embreagem eletrônica proporciona torque de 0,7 - 12,0 N.m para uma ampla gama de aplicações

A ferramenta não inclui bits e soquete

Interruptor independente da
iluminação de trabalho
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Carga
Rápida

Bit de torsão (opcional)

Maior duração!
Bit de nova geração ideal para
o trabalho contínuo em alto torque
com parafusadeiras de impacto.

Fácil instalação do bit
Sem necessidade de deslizar a
trava para instalação

Bateria
para BTP131:para BTP141:

Maior capacidade
BL1830 18V-3.0Ah 

Maior leveza
BL1815 18V-1.3Ah 

Maior capacidade
BL1430 14.4V-3.0Ah 

Maior leveza
BL1415 14.4V-1.3Ah 

Carregador
DC18RC / DC18RA DC18SD 
Tempo de carga
BL1815, BL1415
: 15 minutos
 
BL1830, BL1430
: 22 minutos

Tempo de carga
BL1815, BL1415
: 30 minutos
 
BL1830, BL1430
: 60 minutos

Parafusadeira de Impacto de 4 Funções D TP141, DTP131

DTP141

DTP131

Capacidade

Impactos por minuto (ipm)

Rotações por minuto (rpm)

Torque máximo

Dimensões (C x L x A)

Peso

DTP141
Aço: 10 mm (3/8")
Madeira: 21 mm (13/16")
Alvenaria: 8 mm (5/16")
Parafusadeira de impacto (Rígida / Média / Flexível):
0-3.200 / 0-2.400 / 0-1.200
Furadeira de impacto (Alta/Baixa): 0-32.400 / 0-8.400
Parafusadeira de impacto (Rígida / Média / Flexível):
0-2.700 / 0-2.200 / 0-1.300
Furadeira (Alta/Baixa): 0-2.700 / 0-700
Furadeira de impacto (Alta/Baixa): 0-2.700 / 0-700
Parafusadeira (Alta/Baixa) : 0-1.100 / 0-300
Parafusadeira de impacto: 150 N.m
Parafusadeira (Rígida/Flexível) : 22 / 13 N.m
171x79x233 mm (6-3/4"x3-1/8"x9-1/8") com BL1815
171x79x250 mm (6-3/4"x3-1/8"x9-7/8") com BL1830
1,6 kg com BL1815
1,8 kg com BL1830

DTP131
Aço: 10 mm (3/8")
Madeira: 21 mm (13/16")
Alvenaria: 8 mm (5/16")
Parafusadeira de impacto (Rígida / Média / Flexível):
0-3.200 / 0-2.400 / 0-1.200
Furadeira de impacto (Alta/Baixa): 0-32.400 / 0-8.400
Parafusadeira de impacto (Rígida / Média / Flexível):
0-2.800 / 0-2.200 / 0-1.300
Furadeira (Alta/Baixa): 0-2.800 / 0-700
Furadeira de impacto (Alta/Baixa): 0-2.800 / 0-700
Parafusadeira (Alta/Baixa) : 0-1.100 / 0-300
Parafusadeira de impacto: 145 N.m
Parafusadeira (Rígida/Flexível) : 21 / 12 N.m
171x79x233 mm (6-3/4"x3-1/8"x9-1/8") com BL1415
171x79x250 mm (6-3/4"x3-1/8"x9-7/8") com BL1430
1,5 kg com BL1415
1,7 kg com BL1430

Acessórios padrão Carregador, Bateria

Iluminação de trabalho

Freio instantâneo

Rotação reversível

2 velocidades mecânicas

9 Regulagens de torque

Controle eletrônico de velocidade

Maleta

*Peso conforme Procedimento EPTA 01/2003

Iluminação de
trabalho
com funções automáticas
pre-glow/afterglow

Protetor fosforescente

Punho emborrachado com design
ergonômico
proporciona maior conforto e
controle, minimizando a fadiga
e a dor nas mãos.

Gancho para cinto compacto
pode ser prendido em porta-ferramentas
comercializados no mercado.
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Melhor desempenho na perfuração de madeiras com alta rotação

BL, que evita o aumento da temperatura

Foto : D   TP141

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR-376 S/N, KM 506,1    Escritório: Rua Makita Brasil 200
CEP: 84043-450, Bairro Industrial, Ponta Grossa - PR  CEP: 09852-080, Bairro Alvarengas, São Bernardo do Campo - SP

SAC 0800 019 2680  |  sac@makita.com.br |  www.makita.com.br
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