
2 607 017 191 – Set V-Line de burghie şi capete de şurubelniţă, 68 buc. cu briceag, bară magnetică şi şurubelniţă unghiulară

Bosch Power Tools | © Robert Bosch SRL | 04.10.2022

Detalii

Cuprins 1 briceag 1 magnet bară 1 
şurubelniţă unghiulară 8 
burghie HSS-R pentru metal, Ø 
2-6 mm 9 burghie pentru 
zidărie, Ø 4-10 mm 8 burghie 
pentru lemn, Ø 3-10 mm 2 
burghie plate, Ø 16/20 mm 29 
capete de şurubelniţă L=25 mm 
PH 0/1/2/2/3 PZ 0/1/2/2/3 S4/5
/6/7 T10/10/15/15/20/20/25/25
/30/30/40 H3/4/5/6 6 chei 
tubulare, Ø 6/8/9/10/11/13 mm 
1 suport universal, magnetic 1 
zencuitor

Ambalaj Geantă din material plastic cu 
carton imprimat

Dimensiuni (LxlxH) 320 x 60 x 225

Greutate 1.68 kg

Unitate ambalaj vânzare 68 buc.

Unitate ambalaj expediere 1 Buc.

Cod comandă 2 607 017 191

Cod EAN 3165140726924

Date tehnice

Avantaje

Argument principal de vânzare
Lucrul cu accesorii de calitate Bosch: Găurire i înurubarea devin mai uoare.

Beneficii pentru utilizatori
8 burghie pentru metal, cu rectificare de precizie, Ø 2-6 mm, din oţel rapid de înaltă performanţă.

9 burghie pentru zidărie, Ø 4-10 mm, cu vârf din carbură adecvat pentru găurirea cu percuţie, lucrul în zidărie, calcar, piatră naturală şi 
artificială.

8 burghie pentru lemn, Ø 3-10 mm cu vârf de centrare pentru începerea precisă a găuririi. Pentru lemn de esenţă tare, moale şi material 
plastic. 2 burghie plate pentru executarea de găuri cu diametre mai mari în lemn.

29 biţi de şurubelniţă pentru şuruburi Phillips, Pozidriv, Torx, cu cap hexagonal, cu cap crestat longitudinal, de dimensiunile uzuale, cât şi 6 
chei tubulare.

1 suport universal magnetic pentru schimbarea rapidă a biţilor şi angrenare bună a bitului în capul de şurub cât şi 1 şurubelniţă unghiulară 
pentru înşurubare în locuri înguste .

Geantă V-Line Bosch cu aranjare ordonată a conţinutului. Extragere şi depozitare uşoară şi sigură a accesoriilor.

Pentru toate mărcile de scule electrice.
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