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Detalii

Cuprins 2 freze de rotunjit cu rulment cu 
bile: Ø 21,8 mm, R 6,3 mm, L 
13,5 mm Ø 28,1 mm, R 9,5 
mm, L 16,5 mm 1 freză pentru 
frezare coplanară, Ø 12,7 mm, 
L 13 mm 1 freză de şanfrenat: 
Ø 31,5 mm/unghi de 45°, L 15 
mm 2 freze de raionat convexe: 
Ø 12,7 mm, R 6,3 mm, L 12,7 
mm; Ø 21,8 mm, R 6,3 mm, L 
13 mm 3 freze pentru canelat: 
Ø 6/12/16 mm, L 19,7 mm 1 
freză de profilat: Ø 25 mm, R 
4,5 mm, L 16,3 mm 1 freză de 
canal în V: Ø 12,7 mm/unghi de 
90°, L 12,7 mm 1 freză cu profil 
coadă de rândunică: Ø 12,7 mm
/unghi de 14°, L 11,8 mm

Ambalaj Cutie din material plastic cu 
etichetă autoadezivă şi gaură 
tip Euro

Dimensiuni (LxlxH) 223,5 x 133,6 x 48,4

Greutate 0.57 kg

Unitate ambalaj vânzare 12 buc.

Unitate ambalaj expediere 1 Buc.

Cod comandă 2 607 019 466

Cod EAN 3165140415842
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Lucrul cu accesorii de calitate Bosch: Uurează frezarea.

Beneficii pentru utilizatori
Ajustare perfectă i durabilitate ridicată datorită tăiurilor din carburi metalice de înaltă calitate, geometriei optimizate a tăiurilor i lefuirii precise 
a acestora.

Pentru profilat: 2 freze de rotunjit, 1 freză de faetat/pentru frezare coplanară, 2 freze de raionat convexe, 1 freză de profilat, 1 freză pentru 
canale în V.

Pentru îmbinări precise: 1 freză pentru frezare coplanară, 3 freze de canelat, 1 freză pentru îmbinări în coadă-de-rândunică.

Pentru maini de frezat cu sistem de prindere accesorii 8", de toate mărcile.

Instrucţiune privind siguranţa: În timpul utilizării vă rugăm să purtai ochelari de protecie, mască de protecie împotriva prafului i protecie 
auditivă.
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