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Cod comandă 0 603 9B5 10C

Cod EAN 4053423224726

Adaptor mandrină ✓

Cap de şurubelniţă ✓

Cutie carton ✓
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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 – 450 / 1.500 rot/min

Moment de rotaţie, maxim 39,0 Nm

Moment de torsiune, maxim înşurubare dură
/moale

22 / 36 Nm

Trepte ale momentului de torsiune 20

Număr percuţii, maxim 22.500 percuţii/min

Mandrine Mandrină rapidă 13 mm

Greutatea maşinii cu acumulator 1,10 kg

Compatibilitate acumulator 18V POWER FOR ALL 
ALLIANCE

Recomandare acumulator >= 1,5 Ah

Ø şuruburi până la 10 mm

Diam. găurire în oţel 13 mm

Diam. de găurire în lemn 35 mm

Diam. găurire în zidărie 11 mm

Greutate incl. ambalaj 1,50 kg

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 245 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 275 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 65 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 245 x 275 x 65 mm

Funcţii

18 V ✓

Tehnologia acumulatorilor litiu-ion ✓

Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ✓

Angrenaj cu 2 trepte ✓

Utilizare: înşurubare / găurire / găurire cu 
percuţie

✓

Softgrip ✓

Lampă de lucru integrată ✓

Indicator nivel de încărcare ✓

Indicator direcţie de rotaţie ✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 85 dB(A)

Nivel putere sonoră 96 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Date tehnice
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Maşina de găurit/înşurubat cu percuţie incredibil de uşor de utilizat oferă o versatilitate extinsă

Beneficii pentru utilizatori
Modurile de selecţie intuitivă şi schimbările automate ale vitezelor se potrivesc cu fiecare aplicaţie

Sistemul de comutare permite schimbarea direcţiei cu un singur clic, afişată prin intermediul unui indicator LED

Comută cu uşurinţă între capacul magnetic pentru înşurubare şi mandrina pentru găurire

Puternic, compact şi durabil datorită motorului fără perii

Înşurubare, găurire în lemn şi metal, găurire cu percuţie în cărămidă şi calcar

POWER FOR ALL: un acumulator pentru o întreagă gamă de scule Home & Garden

Tehnologia Syneon reglează cantitatea de energie utilizată pentru eficienţă optimă şi timp de funcţionare mai îndelungat
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