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Detalii

Cuprins 18 burghie pentru metal cu 
înveli HSS-TiN, Ø 1 - 10 mm 7 
burghie pentru zidărie, Ø 3 - 8 
mm 7 burghie pentru lemn, Ø 3 
- 10 mm 3 burghie plate, cu 
înveli TiN, Ø 16/22/32 mm 4 
opritoare de adâncime, Ø 3/5/8
/10 mm 40 de capete de 
urubelniă, L = 25 mm PH 0/0/1
/1/2/2/2/3/3/3 PZ 0/0/1/1/2/2/2/3
/3/3 S 4/4/6/6/7/7; HEX 3/4/5/6 
T 10/10/15/15/20/20/25/25/30
/40 8 chei tubulare, Ø 5/6/7/8/9
/10/11/13 mm 4 carote HCS, Ø 
32/38/45/54 mm 1 urubelniă de 
mână, funcie clichet în sens 
orar/antiorar 1 calibru de 
măsurat diametrul, 1 lanternă 1 
zencuitor, 1 nivelă cu bulă de 
aer 1 cheie hexagonală 1 
adaptor pentru chei tubulare 1 
adaptor pentru carote 1 suport 
universal, magnetic

Ambalaj Geantă din material plastic cu 
fereastră şi carton imprimat

Dimensiuni (LxlxH) 340 x 369 x 70

Greutate 2.73 kg

Unitate ambalaj vânzare 100 buc.

Unitate ambalaj expediere 1 Buc.

Cod comandă 2 607 019 330

Cod EAN 3165140379533

Date tehnice
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Avantaje

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

Beneficii pentru utilizatori
Burghie pentru metal HSS-TiN cu înveli din nitrură de titan. Burghiele pentru metal cu înveli din nitrură de titan excelează prin durata de viaă 
deosebit de îndelungată i rezistena ridicată. Pentru găurire rapidă i curată în cele mai diverse materiale din metal, plexiglas i plastic dur (nu 
sunt compatibile cu găurirea în aluminiu).

Burghie durabile, cu vârfuri din carburi, pentru zidărie.

Burghie plate cu înveli din nitrură de titan i burghie standard pentru lemn, pentru viteze de tăiere sporite i prelucrare curată i precisă a 
găurilor.

Carote pentru străpungerea tavanelor, pereilor sau mobilei. Adecvate pentru lemn de esenă moale/tare, lemn furniruit, plăci aglomerate i 
panou din gips-carton.

40 de capete de urubelniă pentru capete de uruburi Phillips, Pozidriv, Torx, hexagonale i crestate i 8 chei tubulare pentru toate aplicaiile 
obinuite de înurubare.

Cutie robustă din plastic cu prezentare clară a coninutului aranjat; poate fi echipată suplimentar, dacă este necesar.

Adecvat pentru toate mărcile de unelte electrice.

Notă: La găurirea metalului se recomandă utilizarea lichidului de răcire, de exemplu: Ulei de tăiere universal Bosch 2 607 001 409.

Notă privind sigurana: Purtai echipament de protecie adecvat în funcie de aplicaie: Găurire în metal: Ochelari de protecie; Găurire în lemn: 
Ochelari de protecie i mască de praf; Găurire în piatră: Ochelari de protecie, mască de praf, protecie pentru auz i mănui de lucru
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