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Slagboremaskine

EasyImpact 570

Komfortabel og ubesværet
boring i forskellige materialer

Til produkt

Vigtige produktkendetegn
-

Selvspændende borepatron med Auto-Lock til hurtigt og nemt skift af bor
Bosch Electronic Speed Control til hastighedsstyring med trykknap under boring
Lav vægt på 1,6 kg, kompakt og ergonomisk for høj komfort
Ubesværet boring i murværk op til 10 mm og i træ op til 25 mm

Yderligere produktfordele
- Funktionskontakt til skruning/boring/slagboring til materialetilpasset arbejde
- Bosch Electronic omdrejningstalstyring: »Gasgivning« fra 50 – maks. med trykkontakten gør det muligt
at dosere kraften helt fint under arbejdet, f.eks. ved forboring på glatte overflader samt ved iskruning af
skruer
- Kompatibel med Bosch Drill Assistant, så du kan arbejde endnu mere præcist: Enkel bestemmelse af
boredybden og støvfrit arbejde (fås som ekstratilbehør)
- Ekstrahåndgreb med anti-slip-funktion: Da ekstrahåndgrebet er formsluttende, kan det ikke glide af
spændehalsen
- Nyt ergonomisk design med endnu mere Softgrip gør håndteringen optimal
- Højre-/venstreløb: Også ideel til skruearbejde
- Komfortabelt arbejde takket være integreret kontakt til kontinuerlig drift
- Kabelføring med ophængsanordning til praktisk opbevaring

Medfølgende tilbehør
- Ekstrahåndgreb (2 609 256 D93)
- Dybdeanslag (2 603 001 019)
- Transportkuffert

Bestill.nr.: 0603130100
EAN-kode: 3165140840729
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Slagboremaskine

EasyImpact 570
Tekniske data
Optagen effekt: 570 W
Udgangseffekt, maks.: 370 W
Nominelt drejningsmoment: 1,5 Nm
Stopmoment i henhold til EN 60745: 12 Nm
Omdrejningstal, ubelastet: 50 – 3.000 o/min
Slagantal: 33.000 slag/min
Maskinvægt: 1,6 kg

Boreområde

Maks. bor-Ø i beton: 10 mm
Maks. bor-Ø i stål: 8 mm
Maks. bor-Ø i træ: 25 mm

Oplysninger om støj og vibration
Måleværdier beregnet iht. EN 60745.
Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Boring i metal

Vibrationseksponering ah: 6.5 m/s²
Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Slagboring i beton

Vibrationseksponering ah: 28.0 m/s²
Usikkerhed K: 2.0 m/s²

Skruning

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²
Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 97 dB(A); lydeffektniveau 108
dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner
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570 W

Optagen effekt

Selvspændende borepatron

Hurtigt skift af værktøj med automatisk spindellås

Bosch Electronic

Hastighedskontrol via startknappen

Funktioner
Selvspændende borepatron
Bosch Auto-Lock
2,5 m kabel
Højre-/venstreløb
Bosch Electronic
Softgrip
Anvendelse: skruning / boring / slagboring

