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BOSCH Akumulatory klucz
udarowy GDR 10,8 V-Li bez
akumulatora i ładowarki
Cena

457,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Producent

BOSCH

Opis produktu
Akumulatorowa wkrętarka udarowo-obrotowa GDR 10,8-LI, Najmniejsza wkrętarka udarowo-obrotowa w tej klasie, Tylko 137
mm długości przy klasie napięcia 10,8 V zapewnia optymalne manewrowanie narzędziem, przede wszystkim przy wkręcaniu w
miejscach trudno dostępnych oraz przy pracach wymagających trzymania narzędzia nad głową, Wysoki moment obrotowy
105 Nm umożliwia wykonanie 80 % prac związanych z wkręcaniem w metalu i betonie, Duża prędkość obrotowa (2.600
obr./min) zapewnia szybkie tempo pracy, Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża
żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora, System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell
Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw, Wbudowana lampka
LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach, Karton, Wersja z samym narzędziem, Wkład do L-BOXX, na urządzenie
(2 608 438 014)

Zalety produktu
Tylko 137 mm długości przy klasie napięcia 10,8 V zapewnia optymalne manewrowanie narzędziem, przede wszystkim
przy wkręcaniu w miejscach trudno dostępnych oraz przy pracach wymagających trzymania narzędzia nad głową
Wysoki moment obrotowy 105 Nm umożliwia wykonanie 80 % prac związanych z wkręcaniem w metalu i betonie
Duża prędkość obrotowa (2.600 obr./min) zapewnia szybkie tempo pracy
Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje
maksymalny czas pracy akumulatora
System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem,
przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
W wyposażeniu standardowym
Karton
Wersja z samym narzędziem
Wkład do L-BOXX, na urządzenie (2 608 438 014)

Dane techniczne:
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Ciężar włącznie z akumulatorem
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)
Nominalna liczba udarów
Napięcie akumulatora
System montażu narzędzi
Średnica śrub
Średnica śrub
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0 – 2.600 min-1
1,0 kg
105 Nm
0 – 3.100 min-1
10,8 V
Chwyt wewnętrzny sześciokątny 1/4"
M4-M12

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

