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Smūginis gręžtuvas

„EasyImpact 570“

Patogus gręžimas be pastangų:
tinka įvairioms medžiagoms

Į gaminio puslapį
€ 69,99*

* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Pagrindinės gaminio savybės
-

Greitai užveržiamas griebtuvas su „Auto-Lock“ sistema leidžia greitai ir patogiai pakeisti įrankius
„Bosch“ elektroninis sūkių skaičiaus valdiklis su jungikliu leidžia gręžiant parinkti tinkamiausią greitį
Kompaktiška ir lengva, 1,6 kg svorio konstrukcija: ergonomiška ir patogiai valdoma
Gręžkite be vargo: mūro gręžimo gylis siekia iki 10 mm, o medienos − iki 25 mm

Kiti gaminio privalumai

Komplekto sudėtis:
- Papildoma rankena (2 609 256 D93)
- Gylio ribotuvas (2 603 001 019)
- Plastikinis lagaminas

Gaminio numeris: 0603130120
EAN kodas: 3165140840736
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Smūginis gręžtuvas

„EasyImpact 570“
Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia: 570 W
Atiduodamoji galia, maks.: 370 W
Nominalus sukimo momentas: 1,5 Nm
Šios žirklės neužstrigs sukimo momentas pagal EN 60745: 12 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius: 50 – 3.000 aps./min.
Smūgių skaičius: 33.000 min-1
Prietaiso masė: 1,6 kg

Gręžimo intervalas

Maks. gręžinio Ø betone: 10 mm
Maks. gręžinio Ø pliene: 8 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje: 25 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: 6.5 m/s²
Paklaida K: 1.5 m/s²

Betono smūginis gręžimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 28.0 m/s²
Paklaida K: 2.0 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 97 dB(A); garso stiprumo lygis 108
dB(A). Paklaida K= 3 dB.

Funkcijos
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570 W

Nominali naudojamoji galia

Greitai užveržiamas griebtuvas

Greitas darbo įrankių pakeitimas automatiškai užsiblokavus suklio velenui

„Bosch“ elektroninė sistema

Greičio reguliavimas jungikliu

Funkcijos
Greitai užveržiamas griebtuvas
Bosch „Auto-Lock“
2,5 m laidas
Dešininis/kairinis sukimasis
Bosch elektroninė sistema
Minkšta danga „Softgrip“
Naudojimo sritys: varžtų sukimas/gręžimas/smūginis gręžimas

