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Date tehnice

Putere nominală 710 W

Turaţie la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a 200 – 850 / 600 – 2.500 rot/min

Tip laser 650 nm, <1 mW

Clasa laser 2

Diam. max. găurire oţel 13 mm

Diam. max. găurire lemn 40 mm

Domeniu prindere mandrină 1,5 – 13 mm

Cursa de găurire 90 mm

Dimensiuni placă de bază (l x ad. x H) 330 x 350 x 30 mm

Greutatea maşinii 11,2 kg

Greutate incl. ambalaj 13,88 kg

Tensiunea 230 V

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 375 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 750 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 285 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 375 x 750 x 285 mm

Funcţii

Laser ca ajutor la găurire ✓

Lampă de lucru integrată ✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 77 dB(A)

Nivel putere sonoră 90 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Cod comandă 0 603 B07 000

Cod EAN 3165140569187

Ambalaj de carton ✓

Clemă cu strângere 
rapidă 
1 600 A00 0TT

✓

Limitator paralel 
1 600 A00 0UA

✓
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Bucură-te de o găurire uşoară şi confortabilă cu rezultate precise

Beneficii pentru utilizatori
Sistem digital pentru citirea cu uşurinţă a turaţiilor şi adâncimilor de găurire

Menghina cu fixare rapidă ţine chiar şi materiale rotunde pentru găurire cu precizie

Mandrina de precizie fără cheie strânge automat burghiul

Cutie de viteze cu 2 turaţii: putere mare în prima treaptă de viteză şi turaţie mare în treapta a doua

Reglaţi pur şi simplu turaţia în funcţie de material pentru rezultate mai bune, cu sistemul electronic Bosch
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