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Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE) GBH 36 V-LI Plus Professional 
este cea mai puternică sculă 
din categoria de ciocane 
rotopercutoare cu acumulator 
SDS plus de la Bosch. Livrează 
o energie de percuţie mai 
mare, asigurând o 
productivitate impresionantă cu 
50% mai rapidă şi o durată de 
utilizate în proporţie de 100% 
mai lungă decât predecesoarea 
sa. De asemenea, acest ciocan 
rotopercutor este dotat cu 
KickBack Control şi Electronic 
Precision Control (EPC) pentru 
protecţia sporită a utilizatorului 
şi manevrarea optimizată a 
sculei. Acumulatorul său 
durabil de 36 V cu 6,0 Ah 
facilitează dăltuirea uşoară 
continuă şi cu timp limitat.

Versiune lungă partea 2 (BE) Această sculă este concepută 
pentru găurirea şi dăltuirea în 
beton, zidărie, lemn şi metal. 
Este compatibilă cu diverse 
accesorii pentru eliminarea 
prafului, precum şi cu toţi 
acumulatorii şi încărcătoarele 
Bosch Professional 36 V 
(Flexible Power System).

Dimensiuni sculă (lăţime) 108 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 407 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 246 mm

Capacitate acumulator 4,0 Ah

Greutate incl. acumulator 4,6 kg

Date tehnice

Energie de percuţie (conform EPTA 05/2016) 3.2 J

Cod comandă 0 611 907 002

Cod EAN 3165140762311

1/1 inserţie L-BOXX pentru sculă şi 
încărcător 
1 600 A00 4L0

✓

2 x acumulatori GBA 36V 4.0Ah 
1 600 Z00 03C

✓

L-BOXX 238 
1 600 A01 2G2

✓

Limitator de reglare a adâncimii 310 mm 
1 613 001 003

✓

Mandrină cu schimbare rapidă 13 mm 
2 608 572 212

✓

Mandrină cu schimbare rapidă SDS plus 
2 608 572 213

✓

Mâner suplimentar 
2 602 025 191

✓

Încărcător rapid ✓

Date tehnice
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Energie de percuţie (conform EPTA 05/2016) 3.2 J

Număr percuţii la turaţia nominală 0 – 4.200 percuţii/min

Turaţie nominală 0 – 940 rot/min

Tensiunea acumulatorului 36.0 V

Sistem de prindere SDS plus

Domeniu de găurire

Interval diametru găurire cu percuţie în beton 4 – 28 mm

Domeniu de utilizare optim beton cu burghie 
pentru găurire cu percuţie

8 – 18 mm

Diametru max. de găurire în metal 13 mm

Diam. max. găurire lemn 30 mm

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 90 dB(A)

Nivel putere sonoră 101 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 90 dB(A); nivel putere 
sonoră 101 dB(A). Incertitudine 
K= 3 dB.

Segment

Segmente Fără cablu de alimentare Beton 
Construcţii Gama Heavy Duty

Avantaje

Argument principal de vânzare
Foră nelimitată însoită de un control absolut

Beneficii pentru utilizatori
Un avans de lucru cu până la 50% mai rapid datorită energiei de percuţie mai ridicate şi duratei de viaţă mai mari cu 100% (comparativ cu 
modelul anterior GBH 36 V-LI)

Control absolut la maşina de găurit blocată cu Bosch KickBack Control (KBC) şi în materiale sensibile cu Bosch Electronic Precision Control 
(EPC)

Cu ajutorul mandrinei rapide din setul de livrare, adecvat şi pentru găurire cu burghie cu tijă cilindrică în lemn şi metal
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