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Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Capacitate acumulator 2,5 Ah

Turaţie la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 430 / 1.400 rot/min

Moment de rotaţie, maxim 32,0 Nm

Moment de torsiune, maxim înşurubare dură
/moale

28 / 32 Nm

Trepte ale momentului de torsiune 20 + 2

Număr percuţii, maxim 22.500 percuţii/min

Mandrine Mandrină rapidă 13 mm

Greutatea maşinii cu acumulator 1,30 kg

Compatibilitate acumulator 18V POWER FOR ALL 
ALLIANCE

Ø şuruburi până la 10 mm

Diam. găurire în oţel 13 mm

Diam. de găurire în lemn 38 mm

Diam. găurire în zidărie 11 mm

Greutate incl. ambalaj 1,30 kg

Recomandare acumulator >= 1,5 Ah

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 216 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 241 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 82 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 216 x 241 x 82 mm

Funcţii

18 V ✓

Tehnologia acumulatorilor litiu-ion ✓

Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ✓

Auto-Lock Bosch ✓

Angrenaj cu 2 trepte ✓

Utilizare: înşurubare / găurire ✓

Utilizare: înşurubare / găurire / găurire cu 
percuţie

✓

Cod comandă 0 603 9B0 302

Cod EAN 3165140835961

Cap şurubelniţă dublu ✓

Cutie ✓

Date tehnice
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percuţie

Softgrip ✓

Lampă de lucru integrată ✓

Sistem electronic Bosch ✓

Funcţionare dreapta-stânga ✓

Indicator nivel de încărcare ✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 85 dB(A)

Nivel putere sonoră 96 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Avantaje

Argument principal de vânzare
Ergonomice, compacte, uşoare dar puternice

Beneficii pentru utilizatori
Design compact, ergonomic datorită tehnologiei motorului fără perii

Control perfect asupra sculei electrice datorită tehnologiei inovatoare „KickBack Control” – detectează blocarea bruscă şi opreşte scula 
electrică

Tehnologia Syneon – Energie controlată inteligent pentru fiecare proiect

20 de trepte de setare a cuplului, setare pentru găurire, 2 trepte de viteză reglabile de la comutatorul inovator cu mişcare înainte/înapoi, 
funcţie de percuţie comutabilă separat

Un acumulator pentru toate – potrivit pentru toate sculele electrice de meşterit şi de grădină ale sistemelor cu acumulatori litiu-ion POWER 
FOR ALL

Încărcător rapid: acumulatorul de 2,5 Ah este gata de utilizare după 40 de minute (încărcat 80%) – pentru toate sculele electrice de meşterit 
şi de grădină ale sistemului POWER FOR ALL de 18 V
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