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Lítium-ion akkus
kétfokozatú ütvefúrócsavarozó

EasyImpact 12
Univerzális megoldás a
kompakt kategóriában

Tovább a termékhez

Központi termékjellemzők
- Kompakt kialakításának és kis súlyának köszönhetően kategóriáján belül a legjobb kézreállóság
- Nincs memóriaeffektus, nincs önkisülés: mindig használatra kész a lítium-ionos technológiának
köszönhetően
- Nagy teljesítményű, 2 sebességfokozatú, bolygóműves hajtás az erőteljes csavarozási és fúrási
alkalmazásokhoz fában és fémben, valamint ütvefúráshoz falazatban
- Nyomaték-előválasztás 20 nyomatékfokozattal, valamint fúró- és ütvefúróállással – optimális erő
minden alkalmazásnál
- Gyorsbefogó fúrótokmány Bosch Auto-Lock rendszerrel – a leggyorsabb és legegyszerűbb
szerszámcsere érdekében
- Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés és mélykisülés ellen
- Bosch elektronika a fordulatszám nyomókapcsolóval történő szabályzására 0 és 1300 ford/perc érték
között
- Beépített LED-lámpa a sötét munkafelületek optimális megvilágításához
- Töltésállapot-jelző
- Forgásirány-jelző
- Egy akku mindenhez – a Power for ALL lítium-ionos akkurendszerrel ellátott összes
barkácsszerszámhoz és kerti géphez megfelelő

A termék további előnyei

Tartozékok
-

Dupla csavarbehajtóbit
Műanyag koffer
AL 1115 CV töltő
2 db PBA 12V 2.5Ah O-B akkuegység

Rendelési szám: 060398390E
EAN-kód: 3165140886666
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Lítium-ion akkus kétfokozatú ütvefúró-csavarozó

EasyImpact 12
Műszaki adatok
Akkufeszültség: 12 V
Akkukapacitás: 2,5 Ah
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat: 0 – 400 / 1.300 ford./perc
Max. forgatónyomaték: 30 Nm
Max. forgatónyomaték lágy/kemény csavarozási eset: 15 / 30 Nm
Nyomatékfokozat: 20 + 1
Max. ütésszám: 19.500 ütés/perc
Fúrótokmányok: 10 mm-es gyorsbefogó fúrótokmány
A gép súlya akkuval: 1 kg

Csavarátmérő

Csavar-Ø: 6 mm-ben

Furatátmérő

Furat-Ø acélban: 8 mm-ben
Furat-Ø fában: 20 mm-ben
Furat-Ø falazatban: 6 mm-ben

Zaj-/rezgésinformáció
Az értékek az EN 60745 szabványnak megfelelően mérve.
Rezgésösszértékek (három irány vektoriális összege).

Fúrás fémben

Rezgéskibocsátási érték ah: 2.5 m/s²
Bizonytalanság K: 1.5 m/s²

Ütvefúrás betonban

Rezgéskibocsátási érték ah: 15.0 m/s²
Bizonytalanság K: 2.5 m/s²

Csavarozás

Rezgéskibocsátási érték ah: 2.5 m/s²
Bizonytalanság K: 1.5 m/s²

Az elektromos kéziszerszámok A-besorolású zajszintje tipikusnak tekinthető: hangnyomásszint 83 dB(A);
hangteljesítményszint 94 dB(A). bizonytalanság K= 3 dB.
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Funkciók

12 volt

Akkufeszültség

Kompakt kialakítás

Kompakt felépítés, alacsony súly

Akkumulátor üzemidő

Csavarási teljesítmény egy akkumulátor töltéssel

Elektronikus cellavédelem

Különösen hosszú akkumulátor élettartam

Alkalmazási tartomány

Csavarozás / fúrás / ütvefúrás

2 sebességfokozatú hajtómű

Kimagasló élettartam, kiváló erőátvitel

Funkciók
12 volt
Lítium-ion technológia
2 fokozatú hajtómű
Felhasználás: csavarozás / fúrás / ütvefúrás
Softgrip lágyfogantyú
Beépített munkalámpa
Jobbra-/balraforgás
Töltésiállapot-kijelző
Forgásirány-kijelző

