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Cod comandă 0 603 133 020

Cod EAN 4059952576350

Limitator de reglare a 
adâncimii ✓

Mâner suplimentar ✓

Valiză profesională ✓
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Date tehnice

Putere nominală 600 W

Putere maximă furnizată 370 W

Moment de rotaţie nominal 1,2 Nm

Cuplu de antrenare conform EN 60745 15,0 Nm

Turaţie la mersul în gol 0 – 3.000 rot/min

Număr percuţii 45.000 percuţii/min

Greutatea maşinii 1,7 kg

Dimensiuni sculă (lăţime) 68 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 290 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 221 mm

Diametru de găurire în zidărie 12 mm

Diam. max. găurire oţel 10 mm

Diam. max. găurire lemn 25 mm

Greutate incl. ambalaj 3,05 kg

Sistem de microfiltrare găurire ✓

Mandrine Mandrină rapidă

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 291 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 386 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 110 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 291 x 386 x 110 mm

Funcţii

Mandrină rapidă ✓

Cablu de 2,5 m ✓

Funcţionare dreapta-stânga ✓

Sistem electronic Bosch ✓

Softgrip ✓

Utilizare: înşurubare / găurire / găurire cu 
percuţie

✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 96 dB(A)

Nivel putere sonoră 107 dB(A)

Incertitudine K 3 dB
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Confortabile şi compacte pentru găurirea precisă, fără efort, a mai multor materiale

Beneficii pentru utilizatori
Mandrină rapidă cu două bucşe pentru schimbarea rapidă şi simplă a burghiului

Sistem electronic de reglare a turaţiei pentru controlul prin intermediul unui declanşator al turaţiei de găurire

Greutate redusă de 1,7 kg, compact şi ergonomic pentru manevrare confortabilă

Găurire fără efort cu adâncime de până la 12 mm în zidărie şi de până la 25 mm în lemn
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