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Detalii

Cuprins 8 burghie HSS-R pentru metal 
Coadă hexagonală de 1/4", Ø 2-
8 mm 8 burghie pentru lemn 
Coadă hexagonală de 1/4", Ø 2-
8 mm 10 capete de şurubelniţă 
L=25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4
/6 T 20/25 10 capete de 
şurubelniţă L=50 mm PH 1/2/3 
PZ 1/2/3 S 4/6 T 20/25 4 chei 
tubulare, Ø 7/8/10/13 mm 1 
adaptor pentru chei tubulare 1 
suport universal, magnetic 1 
zencuitor

Ambalaj Geantă din material plastic cu 
fereastră şi carton imprimat

Dimensiuni (LxlxH) 172 x 172 x 44

Greutate 0.766 kg

Unitate ambalaj vânzare 43 buc.

Unitate ambalaj expediere 1 Buc.

Cod comandă 2 607 019 613

Cod EAN 3165140452502

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 2-8 mm, din oţel rapid de înaltă performanţă şi 8 burghie durabile pentru lemn, cu 
diametrul de 2-8 mm. Pot fi introduse direct în răzuitoare electrice cu prindere de 1/4".

20 capete de şurubelniţă pentru cele mai importante 4 tipuri de şuruburi în toate dimensiunile uzuale, lungi de 25 şi 50 mm, pentru lucrările 
uzuale de fixare din casă şi garaj. 4 chei tubulare uzuale incl. adaptor pentru chei tubulare.

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

Totul la îndemână. Geantă robustă din material plastic cu aranjare ordonată a accesoriilor conţinute.

Pentru toate mărcile de scule electrice.

Notă: La găurirea metalului se recomandă utilizarea unui agent de răcire, de ex. ulei de tăiere 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
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