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Detalii

Cuprins 1 lanternă cu LED 1 cheie fixă 
reglabilă 8 burghie pentru metal 
HSS-TiN, Ø 2-6 mm 10 burghie 
pentru zidărie, Ø 3-10 mm 8 
burghie pentru lemn, Ø 3-10 
mm 2 burghie plate, Ø 16/20 
mm 13 capete de şurubelniţă 
L=50 mm PH 0/1/2/3, PZ 0/1/2
/3, S 5 T 15/20, H 5/6 32 
capete de şurubelniţă L=25 mm 
PH 0/0/1/1/2/2/3/3 PZ 0/0/1/1/2
/2/3/3 S 4/5/6 T 10/10/15/15/20
/20/25/25/30/40 H 4/5/6 6 chei 
tubulare, Ø 6/7/8/10/12/13 mm 
1 suport universal, magnetic 1 
zencuitor

Ambalaj Geantă din material plastic cu 
carton imprimat

Dimensiuni (LxlxH) 320 x 60 x 225

Greutate 1.794 kg

Unitate ambalaj vânzare 83 buc.

Unitate ambalaj expediere 1 Buc.

Cod comandă 2 607 017 193

Cod EAN 3165140726948
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Avantaje

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

Beneficii pentru utilizatori
8 burghie pentru metal, Ø 2-6 mm, cu strat de nitrură de titan. Burghiele pentru metal cu strat de nitrură de titan se evidenţiază printr-o 
durată de viaţă îndelungată şi rezistenţă ridicată. Pentru găurirea rapidă, curată, în diferite metale, plexiglas şi materiale plastice dure (a nu 
se folosi pentru aluminiu).

Avans la găurire cu 40% mai rapid decât în cazul burghielor comparabile, fără strat de nitrură de titan. Durată de viaţă de 6 ori mai lungă în 
cazul răcirii corespunzătoare.

10 burghie pentru zidărie, Ø 3-10 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.

45 biţi de şurubelniţă pentru şuruburi Phillips, Pozidriv, Torx, cu cap hexagonal şi crestate longitudinal, de dimensiunile uzuale, cât şi 6 chei 
tubulare. Pentru toate tipurile de înşurubare.

Suport universal magnetic pentru schimbarea rapidă a biţilor şi angrenare bună a bitului în capul de şurub.

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

Pentru toate mărcile de scule electrice.

Notă:La găurirea în metal a se lucra cu agent de răcire, de ex. uleiul de răcire universal Bosch 2 607 001 409.

Indicaţie privind siguranţa: Purtaţi echipament de protecţie corespunzător în funcţie de utilizare: Găurirea metalului: Ochelari de protecţie 
Găurirea lemnului: Ochelari de protecţie şi mască de protecţie împotriva prafului Găurirea pietrei: Ochelari de protecţie, mască de protecţie 
împotriva prafului, protecţie auditivă şi mănuşi de lucru
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