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Detalii

Cuprins 11 burghie HSS-TiN pentru 
metal, Ø 1,5-6,5 mm 4 burghie 
pentru zidărie, Ø 4-7 mm 4 
burghie pentru lemn, Ø 4-8 mm 
10 capete de şurubelniţă L=25 
mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6 T 
20/25 1 suport universal, 
magnetic 1 zencuitor

Ambalaj Geantă din material plastic cu 
fereastră şi carton imprimat

Dimensiuni (LxlxH) 172 x 172 x 44

Greutate 0.5 kg

Unitate ambalaj vânzare 30 buc.

Unitate ambalaj expediere 1 Buc.

Cod comandă 2 607 019 324

Cod EAN 3165140379472

Date tehnice

Avantaje

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

Beneficii pentru utilizatori
11 burghie pentru metal, Ø 1,5-6,5 mm, cu strat de nitrură de titan, care se evidenţiază prin avans rapid la găurire şi durabilitate extrem de 
mare (nu este adecvat pentru aluminiu).

4 burghie robuste pentru piatră, placate cu carbură, Ø 4-7 mm, care conving prin durata lungă de viaţă, eliminarea rapidă a materialului 
găurit, producerea redusă de căldură şi precizie.

4 burghie ascuţite pentru lemn, Ø 4-8 mm, cu vârf de centrare şi muchie pretăietoare pentru găuri precise, fără ruperea marginilor.

10 biţi de şurubelniţă extra duri pentru prelucrarea celor mai uzuale şuruburi Phillips, Pozidriv, Torx şi şuruburi cu cap crestat longitudinal. 
Inclusiv suport universal magnetic.

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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