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De OMSTANDiGHeDeN 
Elektrisch gereedschap heeft het zwaar te verduren  
op bouwterreinen. Onverwachte gebeurtenissen,  
zoals plotselinge regenbuien of hevige stofwolken, 
kunnen uitval van de machines veroorzaken en  
onnodige problemen in het werk opleveren. 
Panasonic heeft het Tough Tool IP-concept ontworpen 
dat de beste weerstand vormt tegen water en stof. 
Een geruststellende gedachte voor deze veelvoorko-
mende zware omstandigheden op de bouw.

De TeST 
Tough Tool IP-producten hebben de testen voor de 
IP-standaard, zoals die is voorgeschreven door 
de Internationale Elektrotechnische Commissie 
(CEI), succesvol doorstaan. De stof- en waterbe-
stendige technologie van Panasonic heeft aan-
getoond te voldoen aan de IP-normering en heeft 
testen doorstaan die zijn ontwikkeld om de mate 
van bescherming tegen het binnendringen van 
stofdeeltjes en water te meten. 

Stofbeschermingsexperiment 
De machine wordt in een omgeving 
geplaatst die wordt blootgesteld aan 
zware stofvorming, waarbij permanent 
wordt gecontroleerd of het gereedschap 
correct blijft werken.
(Wordt niet bewegend getest overeen-
komstig IEC60529.)

De aanduiding van IP56 geeft aan dat deze machine bestand is tegen een mini-
male inwerking van water of stof, maar is geen garantie voor de werking onder 
dergelijke omstandigheden. Zie de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen voor 
nadere details betreffende correct gebruik.

waterbeschermingsexperiment
De machine wordt in een omgeving 
geplaatst die wordt blootgesteld  
aan krachtige waterstralen, waarbij 
permanent wordt gecontroleerd of de 
machine correct blijft werken.  
(Wordt niet bewegend getest overeen-
komstig IEC60529.)
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De internationale beschermingscode classificeert 
de mate van bescherming tegen het  binnendringen 
van stofdeeltjes en vloeistoffen in elektrische 
machines en armaturen, zoals deze zijn vastgelegd 
in de IEC-standaards.

HeT reSulTAAT eN De uiTleG 

eeN PerfecTe beScHerMiNG  
vOOr MAcHiNe eN Accu

elektronica 
Het elektronische circuit van het bedie-
ningspaneel en de accupack zijn bedekt 
met een urethaan-laag voor een maxi-
male bescherming tegen stof en water. 

Schakelaar 
Een speciale verbinding, en 
in boorhamers een extra 
rubberen kapje, sluiten de 
schakelaar af voor water 
en stof. 

Accu 
Iedere accucel is voor-
zien van een speciale 
rubberen afdichting 
om het binnendringen 
van stof te voorkomen.

Stofbeschermingsniveau Geeft, op een schaal van 1 – 6,  
de mate van bescherming tegen het binnendringen van  
stofdeeltjes aan.

Niveau Korte omschrijving
1 Beschermd tegen vaste voorwerpen van 50 mm ø en groter

2 Beschermd tegen vaste voorwerpen van 12,5 mm ø en groter

3 Beschermd tegen vaste voorwerpen van 2,5 mm ø en groter

4 Beschermd tegen vaste voorwerpen van 1,0 mm ø en groter

5 Beschermd tegen stof
6 stofdicht

waterbeschermingsniveau Geeft, op een schaal van 1 – 8, de 
mate van bescherming tegen het binnendringen van water aan.

Niveau Korte omschrijving
1 Beschermd tegen druppelend water

2 Beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15

3 Beschermd tegen sproeiend water

4 Beschermd tegen opspattend water

5 Beschermd tegen waterstralen

6 Beschermd tegen stortbuien
7 Beschermd tegen onderdompeling tot 1 m diep en 30 minuten lang

8 Beschermd tegen langdurige onderdompeling in water

Uitgerust met alle beschermende voorzieningen, zijn de Tough Tool IP-producten van 
Panasonic in hoge mate beschermd tegen stof en krachtige waterstralen (IP56). 
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Een hoog koppel voor 
grote boordiameters

Een buitengewoon uithoudingsvermo-
gen voor seriematige toepassingen 

eY 7441 lZ2S
14,4 V Draadloze schroef- / 
boormachines 

 Meer dan 330 schroeven van  
 6 x 60 mm in zacht hout 
 Een hoog koppel van 31,9 Nm  

 (soft Joint) voor een breed  
 toepassingsgebied 
 Een compacte 

 lengte van 193 mm 

Voor iedere klus de juiste machine! De LZ-serie voor serie-
matige toepassingen met een buitengewoon uithoudings-
vermogen, en de lichtgewicht LE-serie als het perfecte 
gereedschap voor bovenhandse toepassingen. En tenslotle 
een versie als een multifunctionele uitvoering voor perfect 
kloppen in broos materiaal.

Nieuwe 14,4 v-Accu ScHrOef-/bOOrMAcHiNeS 

Nieuw
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Lichtgewicht 
voor toepassingen 

boven je macht

13 mm-boorkop
voor een groot 

toepassingsgebied 

eY 7441 le2S
14,4 V Draadloze schroef- / 
boormachines 

 Lichtgewicht van 1,5 kg 
 Meer dan 150 schroeven van  

 6 x 60 mm in zacht hout 
 Een korte oplaadtijd  

 van 35 minuten  

bedieningspaneel 
Het temperatuurcontrolelampje op het paneel gaat branden, wanneer 
een hoge temperatuur van de motor wordt gedetecteerd. Het knippert 
wanneer de accutemperatuur te hoog is. Een ander controlelampje 
geeft aan wanneer de accu bijna leeg is. De LED-lamp zorgt voor een 
beter zicht in donkere hoekjes.

Oververhittingsbeschermingssysteem (OPS) 
Het OPs vermindert de kans op het verbranden van de motor wanneer 
het gereedschap wordt overbelast. De motor wordt automatisch uitge-
schakeld wanneer een te hoge temperatuur wordt gedetecteerd en het 
controlelampje HIGH TEMP van het gereedschap gaat branden.  
(Lees de gebruiksaanwijzing voor een volledige uitleg van de OPs-functie.)

belANGrijKSTe KeNMerKeN

Nieuw
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Nauwkeurig boren 
in broos materiaal

Hamerfunctie voor 
groter toepassingsgebied

Veelzijdige installatie-
werkzaamheden

eY 7940 lZ2S
14,4 V Draadloze  
klopboormachine 

 Meer dan 330 schroeven van  
 6 x 60 mm in zacht hout 
 Boorhamerfunctie voor steen,  

 metselwerk, tegels 
 Hoog koppel van 31,9 Nm  

 (soft Joint) voor een breed  
 toepassingsgebied

Nieuw
BEsCHIKBaar 
OKTOBEr 2010
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14,4 v 3,1 Ah li-ion EY 7940 LZ2S 
Draadloze klopboormachine 
 3,1 ah (volgens IEC) / 3,3 ah nominaal kees 
 Compacte behuizing: lengte 200 mm
 Lichtgewicht: 1,75 kg
 Grote kracht: 31,9 Nm (Max. koppel)
 Boren met hoge snelheid in steen/metselwerk
 60 min. oplaadsysteem
 Variabele snelheidsregeling/omkeerbaar
 18-traps koppeling plus boorstand
 13 mm sleutelloze boorkop voor  

    zware toepassingen
 Met 2 accu`s, oplader, kunststof koffer 

typische toepassing
·  Interieurinstallatie  ·  staal / Metaal  ·  Onderhoudw 
·  Elektrische installaties  ·  Loodgieterswerkzaamheden  

Max. koppel 31,9 Nm blokkeerkoppel

onbelast toerental Laag: 70 – 400 min-1 (rpm)  
Hoog: 200 – 1.400 min-1 (rpm)

Slagen per minuut: Laag: 1.260 – 7200 min-1 (rpm)
Hoog: 3.600 – 25.200 min-1 (rpm)

Koppelings- 
momentinstelling (ca.) 

1,0 – 4,4 Nm 
(0,2 Nm per stand, totaal 18 standen)

plaadtijd  
(bij gebruik van de 
EY 0L81B-oplader) 

Gebruiksklaar: 45 minuten  
Volledig: 60 minuten

Gewicht (incl. accu) 1,75 kg

afm. (l x h x b) 200 mm x 225 mm x 60 mm

Max. boordiameter in hout: ø 35 mm 
in metaal: ø 13 mm
in metselwerk: ø 13 mm

Max. schroefmaten Bouten: M8  
Houtschroef: ø 6,8 mm  
Zelftapschroeven: ø 6 mm

EY 7940 X: accupack en acculader worden niet meegeleverd.

Nieuw
BEsCHIKBaar 
OKTOBEr 2010

Max. koppel 28,7 Nm blokkeerkoppel

onbelast toerental Laag: 70 – 400 min-1 (rpm)  
Hoog: 200 – 1.400 min-1 (rpm)

Koppelings- 
momentinstelling (ca.) 

0,5 – 4,4 Nm  
(0,23 Nm per stand, totaal 18 standen)

oplaadtijd  
(bij gebruik van de 
EY 0L81B-oplader) 

Gebruiksklaar: 30 minuten  
Volledig: 35 minuten

Gewicht (incl. accu) 1,50 kg

afm. (l x h x b) 193 mm x 218 mm x 60 mm

Max. boordiameter in hout: ø 35 mm
in metaal: ø 13 mm

Max. schroefmaten Bouten: M8  
Houtschroef: ø 6,8 mm  
Zelftapschroeven: ø 6 mm

EY 7441 X: accupack en acculader worden niet meegeleverd.

14,4 v 1,5 Ah li-ion EY 7441 LE2S 
13 mm Draadloze schroef- / boormachines 
 1,5 ah (volgens IEC) / 1,65 ah nominaal kees 
 Compacte behuizing: lengte 193 mm
 Lichtgewicht: 1,50 kg
 Grote kracht: 28,7 Nm (Max. koppel)
 35 min. oplaadsysteem
 Variabele snelheidsregeling/omkeerbaar
 18-traps koppeling plus boorstand
 13 mm sleutelloze boorkop voor zware  

    toepassingen
 Met 2 accu`s, oplader, kunststof koffer 

typische toepassing
·  Interieurafwerking  ·  Elektrische installaties  
·  Onderhoud  ·  Loodgieterswerkzaamheden  ·  Timmerwerk  

Nieuw

Max. koppel 31,9 Nm blokkeerkoppel

onbelast toerental Laag: 70 – 400 min-1 (rpm)  
Hoog: 200 – 1.400 min-1 (rpm)

Koppelings- 
momentinstelling (ca.) 

0,5 – 4,4 Nm 
(0,23 Nm per stand, totaal 18 standen)

oplaadtijd  
(bij gebruik van de 
EY 0L81B-oplader) 

Gebruiksklaar: 45 minuten  
Volledig: 60 minuten

Gewicht (incl. accu) 1,70 kg

afm. (l x h x b) 193 mm x 225 mm x 60 mm

Max. boordiameter in hout: ø 35 mm
in metaal: ø 13 mm

Max. schroefmaten Bouten: M8  
Houtschroef: ø 6,8 mm  
Zelftapschroeven: ø 6 mm

EY 7441 X: accupack en acculader worden niet meegeleverd.

14,4 v 3,1 Ah li-ion
EY 7441 LZ2S 
13 mm Draadloze schroef- / boormachines 
 3,1 ah (volgens IEC) / 3,3 ah nominaal kees 
 Compacte behuizing: lengte 193 mm
 Lichtgewicht: 1,70 kg
 Grote kracht: 31,9 Nm (Max. koppel)
 60 min. oplaadsysteem
 Variabele snelheidsregeling/omkeerbaar
 18-traps koppeling plus boorstand
 13 mm sleutelloze boorkop voor zware toepassingen
 Met 2 accu`s, oplader, kunststof koffer 

typische toepassing
·  algemene bouwwerkzaamheden  ·  Timmerwerk  
·  afwerken vloerbedekking  ·  Elektrische installaties  
·  Loodgieterswerkzaamheden

Nieuw



EY 7441 LE2S / LZ2S
14,4 V Draadloze schroef- / 
boormachines

EY 7940 LZ2S
14,4 V Draadloze  
klopboormachine 

EY 7460 LZ2S *
21,6 V Draadloze schroef- / 
boormachines 

EY 7960 LZ2S *
21,6 V Draadloze  
klopboormachine 

EY 7542 LZ2S *
14,4 V Multi- schroef- / 
boormachine

EY 7840 LZ2S
14,4 V Multi boorhammer

EY 7540 LZ2S
14,4 V Slagschroefmachine

EY 7541 LZ2S
14,4 Slagmoersleutel

EY 7880 LZ2C
28,8 V SDS-plus boorhamer 

EY 4541 LZ1S
14,4 V Decoupeerzaag 

EY 4542 LZ2M
14,4 V Multi zaag

EY 4640 LZ1S
14,4 V Haakse slijper

DEaLErStEMpEL 

panasonic Nederland BV
Europalaan 30
5232BC s̀-Hertogenbosch
Telefoon: 073 – 6 40 25 35 
Fax: 073 – 6 40 28 97 
E-mail: powertools@panasonic.nl

* Beschikbaarheid is afhankelijk van de markt

www.paNaSoNiC.NL

panasonic Marketing Europe GmbH. the design and specification of products are constantly changing 
in the interest of improvement. whilst every care has been taken in preparation of this catalogue, some 
changes may not have been indicated and may have occurred after publication. please check with your 
panasonic dealer for details. panasonic Marketing Europe GmbH cannot accept responsibility for any 
errors and omissions.

EVErYtHiNG MattErS.

Nieuw Nieuw Nieuw




