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Akumuliatorinis ličio jonų
dviejų greičių gręžtuvassuktuvas

„EasyDrill 12-2“
Kompaktiškas ir galingas
prietaisas, kuris puikiai guli
rankoje

Į gaminio puslapį
€ 69,99*
* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Pagrindinės gaminio savybės
- Mažas, lengvas, kompaktiškas – patogiausias savo klasėje
- Jokio „atminties efekto“, jokio savaiminio išsikrovimo: dėl ličio jonų technologijos prietaisas yra
visuomet paruoštas naudoti
- Itin ilgas keičiamo ličio jonų akumuliatoriaus tarnavimo laikas dėl „Bosch“ elektroninės celių apsaugos
sistemos (ECP)
- „Syneon Chip“ – pažangiai valdoma energija bet kokiai užduočiai atlikti
- Išmanusis 3-jų pakopų akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius
- „Bosch“ elektroninis sūkių valdymas: naudojant paleidiklio jungiklį sūkius galima didinti nuo 0 iki
maksimalios vertės
- Galingos 2-jų greičių planetinės pavaros: neprilygstamas tarnavimo laikas, geriausias galios
perdavimas, itin tolygus veikimas
- Greitai užveržiamas griebtuvas su „Bosch“ „Auto-Lock“ – greičiausiam ir paprasčiausiam įrankių
keitimui
- „PowerLight“ – dėl įtaisyto šviesos diodo ruošinys visuomet yra gerai matomas
- 20 pakopų sukimo momento reguliavimas plius gręžimo pakopa – optimali jėga kiekvienam naudojimo
atvejui
- Vienas akumuliatorius visiems – tinka visiems „Power for ALL“ ličio jonų akumuliatorių sistemos namų
meistrams skirtiems įrankiams ir sodo prietaisams

Kiti gaminio privalumai

Komplekto sudėtis:
- Suktuvo antgalis

Gaminio numeris: 0603972A04
EAN kodas: 3165140886567
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Akumuliatorinis ličio jonų dviejų greičių gręžtuvas-suktuvas

„EasyDrill 12-2“
Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa: 12 V
Akumuliatoriaus talpa: 2,5 Ah
Tuščiosios eigos sūkių skaičius (1-uoju greičiu/2-uoju greičiu): 0 – 350 / 1.100 aps./min.
Maks. sukimo momentas: 22 Nm
Maks. sukimo momentas (tamprioji/standžioji jungtis): 11 / 22 Nm
Sukimo momento pakopos: 20 + 1
Griebtuvas: Greitai užveržiamas griebtuvas
Prietaiso svoris su akumuliatoriumi: 0,95 kg

Varžto skersmuo
Varžtų Ø iki: 6 mm

Gręžinio skersmuo

Gręžinio Ø pliene: 8 mm
Gręžinio Ø medienoje: 20 mm

Informacija apie triukšmą ir vibracij
Matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.
Vibracijos bendrosios vertės (trijų krypčių atstojamasis vektorius).

Metalo gręžimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 2.5 m/s²
Paklaida K: 1.5 m/s²

Varžtų sukimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 2.5 m/s²
Paklaida K: 1.5 m/s²

Tipinis elektrinio įrankio A kategorijos triukšmo lygis: garso slėgio lygis 71 dB(A); garso stiprumo lygis 82
dB(A). Paklaida K= 1,5 dB.

Funkcijos
Akumuliatoriaus įtampa
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12 V

Akumuliatoriaus veikimo laikas

Varžtų sukimo našumas išnaudojant vieną akumuliatoriaus įkrovą

Elektroninė akumuliatoriaus celių apsauga

Itin ilgas baterijos eksploatavimo laikas

Greitai užveržiamas griebtuvas

Greitas darbo įrankių pakeitimas automatiškai užsiblokavus suklio velenui

Naudojimo sritis

Varžtų sukimas/gręžimas

2-jų greičių pavara

Didelis ilgaamžiškumas, puikus jėgos perdavimas

Funkcijos
12 V
Ličio jonų technologija
Bosch elektroninė celių apsaugos sistema (ECP)
Bosch „Auto-Lock“
2-jų greičių pavara
Naudojimo sritys: varžtų sukimas/gręžimas
Minkšta danga „Softgrip“
Integruotas prožektorius
Bosch elektroninė sistema
Dešininis/kairinis sukimasis
Įkrovos būklės indikatorius
Sukimosi krypties indikatorius

