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BOSCH KIT 3 scule 18 V (GBH 180-LI/GSR 18 V-EC/GDX 18
V-EC) cu 2 acumulatori Li-Ion, 2 Ah, in geanta de scule
Bosch Professional
Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici
Date tehnice GBH 180-LI
Energie de percutie, max. 1.7 J
Numar percutii la turatia nominala 0 – 4.550 percutii/min
Turatie nominala 0 – 1.800 rot/min
Tensiunea acumulatorului 18 V
Diam. de gaurire în beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 4 – 20 mm
Diam. max. gaurire otel 13 mm
Diam. max. gaurire lemn 30 mm
Greutate inclusiv acumulator 3.2 kg

Date tehnice GSR 18 V-EC
Turatie la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 600 / 0 – 1.900 rot/min
Domeniu de strângere, minim/maxim 1,5 / 13 mm
Filet arbore portburghiu 1/2"
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 5,0 Ah
Durata de încarcare, aproximativ 45 min
Trepte ale momentului de torsiune 20+1
Lungime 173 mm
Înaltime 248,0 mm
Tipul elementului de acumulator Tehnologie
Diam. de gaurire în lemn, maxim 38 mm
Diam. de gaurire otel, maxim 13 mm
Diam. maxim suruburi 10 mm

Detalii tehnice GDX 18 V-EC
Turatie la mersul în gol 0 – 2.800 rot/min
Turatie la mers în gol (treapta 1/treapta a 2-a) 1.100 – 2.600 / 3.200 rot/min
Cuplu, max. 185 Nm
Numar de percutii 0 – 3.200 percutii/min
Lungime 158,0 mm
Înaltime 240,0 mm
Tensiunea acumulatorului 18 V
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Sistem de prindere Hexagon interior de 1/4" si patrat exterior de 1/2"
Diam. suruburi M 6 – M 16

Kit-ul contine
2 acumulatori de 2,0 Ah
1 incarcator GAL1830
Geanta de scule Bosch Professional
Valiza profesionala (GBH 180)

Despre produs
GBH 180-LI Ciocan rotopercutor
Ciocan rotopercutor la fel de puternic ca unul alimentat de la retea, acum la un pret accesibil.
Calitate Bosch la un pret convenabil.
Performante ridicate: la fel de rapid ca sculele alimentate de la retea. Aceeasi energie de percutie, aceeasi capacitate de gaurire
si aceeasi viteza de lucru ca GBH 2-20.
Periile de carbon interschimbabile asigura un service usor.
GSR 18 V-EC Masina de gaurit si insurubat
Multitalentul fiabil – cu putere maxima.
Durata lunga de viata datorita burghiului din metal masiv si motorului EC fara perii colectoare.
Functii inovatoare precum cuplajul de precizie si frâna de siguranta.
Lider datorita dimensiunilor compacte si ergonomiei.
Forma constructiva compacta: lungime foarte mica a capului (numai 173 mm) pentru manevrare perfecta.
Acumulatorii inovatori COOLPACK asigura iradierea optima a caldurii, durata lor de viata prelungindu-se astfel cu pâna la 100%
(comparativ cu acumulatorii litiu-ion fara COOLPACK).
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul împotriva suprasolicitarii, supraîncalzirii si a descarcarii profunde.
Electronic Motor Protection (EMP) protejeaza motorul la suprasarcina asigurându-i o durata lunga de viata
Mandrina Auto-Lock cu deschidere de 13 mm.
LED integrat cu functie de iluminare nocturna pentru iluminarea sectorului de lucru si în locurile întunecoase.
Clipsuri colorate schimbabile pentru marcare simpla si identificare usoara a sculei electrice.
Suport de biti demontabil pentru transport si depozitare usoare a bitilor la scula electrica.
Clip practic de prindere la centura pentru suspendarea comoda a sculei electrice de centura sau de o scara.
Frâna de motor pentru lucrul de precizie la însurubarile în serie.
GDX 18 V-EC Masina de insurubat cu impuls/impact
Cea mai universala surubelnita cu impact din clasa sa – cu o durata de viata si mai lunga.
Sistemul special de prindere accesorii combina sistemul de prindere hexagonal de 1/4" cu cel patrat de 1/2"– pentru si mai multe
utilizari.
Tehnologia motorului EC fara perii de la Bosch – pentru o durata de viata cu pâna la 100 % mai lunga.
Forma constructiva foarte scurta pentru o manevrare perfecta chiar în locurile foarte înguste si deasupra capului.
PowerControl în 3 trepte– pentru momente de torsiune diferentiate în cadrul unor utilizari foarte diverse.
Turatie: reglabila între 0-1300/2000/2800 rot/min.
Numar percutii: reglabil între 0-1100/2600/3200 percutii/min.

Accesorii
SET 15 BITI
55 lei

SET INSURUBARE 46 ELEMENTE
151 lei
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Acumulator LI-Ion, 18 V, 4 Ah
459 lei

Acumulator LI-Ion, 18 V, 6.3 Ah GBA 18V (EneRacer Professional)
975 lei

Set 48 biti rezistente la impact Milwaukee
399 lei

Biti si adaptoare
Biti diamantati pt. impact
Burghie in trepte
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