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BOSCH Młot udarowo-obrotowy z
uchwytem SDS-plus GBH 3-28 DFR
Cena

1 462,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

BOSCH

Opis produktu
Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 3-28 DFR, Maksymalna moc przy niższych drganiach, Szybkie tempo
wiercenia i 20 % większa wydajność dłutowania niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych tej klasy, Niski poziom
drgań (zaledwie 12 m/s²) dzięki systemowi Bosch Vibration Control, który zapewnia większy komfort pracy, Wymienny uchwyt
wiertarski umożliwia szybką wymianę osprzętu: np. wiertła SDS-plus na wiertła cylindryczne do wiercenia bez udaru w drewnie
i metalu, Równomierny rozkład ciężaru dzięki konstrukcji typu L zwiększa wygodę użytkowania, Blokada obrotów do
dłutowania, Mocowanie kulowe kabla zapobiega jego zerwaniu, Obrotowy szczotkotrzymacz (taka sama moc przy obrotach w
prawo i w lewo), Blokada udaru do wiercenia w drewnie i metalu, Walizka narzędziowa (2 605 438 651), Szybkozaciskowy
uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 212), Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010), Wymienny uchwyt wiertarski SDSplus (2 608 572 213), Rękojeść dodatkowa (2 602 025 191)

Zalety produktu
Szybkie tempo wiercenia i 20 % większa wydajność dłutowania niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych
tej klasy
Niski poziom drgań (zaledwie 12 m/s²) dzięki systemowi Bosch Vibration Control, który zapewnia większy komfort
pracy
Wymienny uchwyt wiertarski umożliwia szybką wymianę osprzętu: np. wiertła SDS-plus na wiertła cylindryczne do
wiercenia bez udaru w drewnie i metalu
Równomierny rozkład ciężaru dzięki konstrukcji typu L zwiększa wygodę użytkowania
Blokada obrotów do dłutowania
Mocowanie kulowe kabla zapobiega jego zerwaniu
Obrotowy szczotkotrzymacz (taka sama moc przy obrotach w prawo i w lewo)
Blokada udaru do wiercenia w drewnie i metalu
W wyposażeniu standardowym
Walizka narzędziowa (2 605 438 651)
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 212)
Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010)
Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus (2 608 572 213)
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 191)

Cechy
Długość
Energia udaru, maks.
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej
Maks. średnica wiercenia w drewnie
Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi
Maks. średnica wiercenia w stali
Nominalna prędkość obrotowa
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie
Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie
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354 mm
3,1 J
0 – 4.000 min-1
30 mm
82 mm
13 mm
0 – 900 min-1
12 – 18 mm
4 – 28 mm

System montażu narzędzi
Waga
Wydajność nominalna
Wysokość
Napięcie, elektryczne
Opakowanie (dł./szer./wys.)
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SDS-plus
3,6 kg
800 W
233 mm
230 V
0 x 0 x 0 mm

