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BOSCH Młot udarowy z uchwytem
SDS-max GSH 11 E
Cena

2 450,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

BOSCH

Opis produktu
Młot udarowy z uchwytem SDS-max GSH 11 E, Specjalista do kucia i prac wyburzeniowych, Ekstremalna energia udaru 16,8 J
zapewnia dużą wydajność pracy, Niski poziom drgań w czasie eksploatacji oraz przy włączonym urządzeniu (bez obciążenia),
Nieduża siła nacisku zapewniająca niemęczącą pracę, Wskaźnik serwisowy, Uchwyt narzędziowy SDS-max z wbudowaną
izolacją przeciwpyłową, Możliwość ustawienia dłuta w 12 pozycjach, Obrotowa rękojeść dodatkowa z możliwością
przestawiania wokół osi urządzenia, Rękojeść z okładziną piankową, Szeroki włącznik przesuwny umożliwia wygodne włączane
i wyłączanie, Pojemna walizka narzędziowa, Samowyłączające szczotki węglowe, Wygodna obsługa również dla osób
leworęcznych, Smar w tubie (nr ET 1 615 430 010), Dłuto płaskie 400 x 25 mm (1 618 600 202), Walizka narzędziowa (2 605
438 297), Sukno maszynowe, Rękojeść dodatkowa (2 602 025 076)

Zalety produktu
Ekstremalna energia udaru 16,8 J zapewnia dużą wydajność pracy
Niski poziom drgań w czasie eksploatacji oraz przy włączonym urządzeniu (bez obciążenia)
Nieduża siła nacisku zapewniająca niemęczącą pracę
Wskaźnik serwisowy
Uchwyt narzędziowy SDS-max z wbudowaną izolacją przeciwpyłową
Możliwość ustawienia dłuta w 12 pozycjach
Obrotowa rękojeść dodatkowa z możliwością przestawiania wokół osi urządzenia
Rękojeść z okładziną piankową
Szeroki włącznik przesuwny umożliwia wygodne włączane i wyłączanie
Pojemna walizka narzędziowa
Samowyłączające szczotki węglowe
Wygodna obsługa również dla osób leworęcznych
W wyposażeniu standardowym
Smar w tubie (nr ET 1 615 430 010)
Dłuto płaskie 400 x 25 mm (1 618 600 202)
Walizka narzędziowa (2 605 438 297)
Sukno maszynowe
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 076)

Cechy
Długość
Energia udaru, maks.
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej
System montażu narzędzi
Waga
Wydajność nominalna
Wysokość
Opakowanie (dł./szer./wys.)
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570 mm
16,8 J
900 – 1.890 min-1
SDS-max
10,1 kg
1.500 W
270 mm
620 x 415 x 135 mm

