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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 calibru de 
măsurat diametrul, 1 zencuitor 
1 ruletă, 1 nivelă cu bulă de aer 
1 cheie hexagonală 1 suport 
universal, magnetic 1 adaptor 
pentru chei tubulare 1 adaptor 
pentru carote 1 ciocan, 1 cheie 
reglabilă 1 clete cu cioc lung 1 
clete universal

Ambalaj Geantă din material plastic cu 
fereastră şi carton imprimat

Dimensiuni (LxlxH) 340 x 369 x 70

Greutate 3.48 kg

Unitate ambalaj vânzare 103 buc.

Unitate ambalaj expediere 1 Buc.

Cod comandă 2 607 019 331

Cod EAN 3165140379540

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 cu strat nitrură de titan. Burghiele pentru metal cu strat de nitrură de titan se evidenţiază printr-o durată de viaţă 
îndelungată i rezistenă ridicată. Pentru găurirea rapidă, curată, în diferite metale, plexiglas i materiale plastice dure (a nu se folosi pentru 
aluminiu).

Burghie pentru piatră, durabile, placate cu carburi metalice.

Burghie standard pentru lemn i burghie plate cu strat de nitrură de titan pentru o viteză de tăiere crescută i executarea de găuri curate, 
precise, în lemn.

Carote pentru găuri de trecere în tavane, perei sau mobilier. Adecvate pentru lemn de esenă tare/moale, lemn furniruit, PAL i plăci de gips 
carton.

Bii de urubelniă pentru toate tipurile uzuale de capete de uruburi.

Geantă robustă din material plastic cu aranjare ordonată a coninutului, la nevoie, se poate completa cu accesoriile lipsă.

Notă: La găurirea metalului se recomandă utilizarea unui agent de răcire, de ex. ulei de tăiere universal Bosch 2 607 001 409.

Indicaie privind sigurana: Vă rugăm să purtai echipamentul de protecia muncii corespunzător fiecărei utilizări în parte: Găurirea metalului: 
Ochelari de protecie Găurirea lemnului: Ochelari de protecie i mască de protecie împotriva prafului Găurirea pietrei: Ochelari de protecie, 
mască de protecie împotriva prafului, protecie auditivă i mănui de lucru
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