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Tartozékok fúrógépekhez /
csavarozókhoz

100 részes X-Line
készlet, titán

Barkácsolás Bosch minőséggel:
Fúrás és csavarozás
könnyedén.

Tovább a termékhez

Termékleírás
Gyakorlatilag minden feladathoz a legmegfelelőbb felszerelés: gazdag barkácskészlet fában, kőzetben
és fémben történő mindenfajta munkavégzéshez. Mélységütközővel, csavarozóbitekkel, dugókulcsokkal
és lyukfűrészekkel, valamint hasznos kéziszerszámokkal, pl. kézi csavarhúzó, átmérősablon, zseblámpa,
süllyesztő, vízmérték és imbuszkulcsok.

Központi termékjellemzők
- Titán-nitrid bevonatos HSS-TiN fémfúrószárak. A titán-nitrid bevonatos fémfúrószárakat nagy
szilárdság és hosszú élettartam jellemzi. A legkülönfélébb fémek, plexi és kemény műanyagok gyors,
pontos és tiszta fúrására (alumíniumhoz nem használható).
- Tartós kivitelű fúrószárak karbid csúccsal, falazathoz.
- Standard kivitelű fúrószárak fához és titán-nitrid bevonatú lapos fúrószárak, megnövelt forgácsolási
sebességgel a tiszta és pontos furatok készítéséért, fa fúrásához.
- Körkivágók mennyezet, fal és bútor átfúrásához. Kemény- és puhafa, furnérozott fa, faforgácslap és
farostlemez megmunkálására alkalmas.
- 40 db csavarbit csillagfejű, pozidriv, torx, hatszögletű és hornyos csavarokhoz, valamint 8 dugókulcs,
minden általános csavarozási munkához.
- Nagy szilárdságú műanyag doboz, logikus tartalomelrendezéssel; szükség esetén újratölthető.
- Bármilyen gyártmányú szerszámgéppel használható.
- Megjegyzés: Fém fúrásakor ajánlott a hűtőfolyadék, pl. a Bosch 2 607 001 409 cikkszámú univerzális
forgácsoló olajának használata.
- Biztonsági megjegyzés: Viseljen az alkalmazásnak megfelelő védőöltözetet: Fém fúrásához:
Védőszemüveg Fa fúrásához: Védőszemüveg és porvédő maszk Kő fúrásához: Védőszemüveg,
porvédő maszk, hallásvédő és munkáskesztyű

Tartozékok
18 HSS-TiN fémfúrószár, Ø 1–10 mm 7 fúrószár falazathoz, Ø 3–8 mm 7 fúrószár fához, Ø 3–10 mm 3
lapos fúrószár, titánbevonatos, Ø 16/22/32 mm 4 mélységütköző, Ø 3/5/8/10 mm 40 csavarbit, L = 25 mm
PH 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3 PZ 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3 S 4/4/6/6/7/7; HEX 3/4/5/6 T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40
8 dugókulcs, Ø 5/6/7/8/9/10/11/13 mm 4 szénacél körkivágó, Ø 32/38/45/54 mm 1 racsnis kézi
csavarhúzó, óramutató járásával megegyező/ellentétes irány 1 átmérő mérőeszköz, 1 zseblámpa
1 süllyesztő, 1 folyadékos szintező 1 imbuszkulcs 1 dugókulcsadapter 1 adapter körkivágóhoz 1 db
univerzális befogó, mágneses
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Műszaki adatok
Méret (hxszxm): 340 x 369 x 70
Súly: 2,73
Nincs specifikálva: 1
Csomagolás: Műanyag koffer ablakkal és nyomtatott kartonnal

