Robert Bosch GmbH

Акумулаторен
ексцентършлайф (без
акумулаторна батерия и
зарядно устройство)

AdvancedOrbit 18
AdvancedOrbit 18
акумулаторен инструмент :
Чиста работа с малко прах и
максимална универсалност
за изпълнение на всяка
задача с лекота

Към продукта

Основни характеристики на продукта
- Отлична работа, контрол и управление за работа с лекота и чисто във всички посоки
(хоризонтална, вертикална, над главата)
- Може да се използва за шлайфане и полиране на богата гама материали, напр. шлайфане
на дърво, включително рамки за врати и мебели или полиране на пластмасови и боядисани
повърхности като автомобилни части
- Свобода без кабел за всички проекти
- Система с лепенка тип „репей“ за смяна на листовете шкурка бързо и удобно
- Шкурката може да се оразмерява лесно благодарение на Paper Assistant
- Bosch Electronic: безстепенен избор на обороти за работа съобразена с материала

Други предимства на продукта
- Система с лепенка тип „репей“ за смяна на листовете шкурка бързо и удобно
- Шкурката може да се оразмерява лесно благодарение на Paper Assistant
- Bosch Electronic: безстепенен избор на обороти за работа съобразена с материала

Окомплектовка
-

Допълнителна ръкохватка
Контейнер за прах
Paper Assistant (ЕТ № 2 609 004 646)
1 шкурка K 80

Каталожен №: 06033D2100
Бар-код: 3165140874618

Robert Bosch GmbH

Акумулаторен ексцентършлайф (без акумулаторна батерия и зарядно устройство)

AdvancedOrbit 18
Технически данни
Напрежение на акумулаторна батерия: 18 V
Ø на шлифовъчния диск: 125 mm
Честота на вибрациите: 6.000 – 24.000 min-1
Ексцентрицитет: 3,2 mm
Тегло (без акумулатор): 1,4 kg

Информация за шум/вибрации
Измервани стойности установени съгласно EN 60745
Обща стойности на вибрациите (сума от векторите в три посоки).

Стойност на вибрационните емисии ah: 4.5 m/s²
Несигурност K: 1.5 m/s²

Определеното по крива А ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука
77 dB(A); върхова мощност на звука 88 dB(A). Неопределеност K= 3 dB.

Функции

18 V

Напрежение на акумулатора

Допълнителна ръкохватка

Сигурно водене при шлифоване

Лесно обслужване

Компактна конструкция, малко тегло

Robert Bosch GmbH

Микрофилтърна система на Bosch

Безпрепятствена видимост към повърхността на шлифоване, чисто работно място

Лесно закрепване

Бърза и лесна смяна на шкурките

Функции
18 V
Литиево-йонна технология
Electronic на Bosch
Захващане с лепенка тип „репей“
Допълнителна ръкохватка
Микрофилтърна система
Избор на обороти
Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие

