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Akumuliatorinis
perforatorius

Uneo Maxx

Galingas akumuliatorinis įrankis
trys viename ilgiems darbams

Į gaminio puslapį
€ 199,99*

* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Pagrindinės gaminio savybės
-

Pneumatinis smūginis mechanizmas užtikrina paprastą ir greitą gręžimą (net ir betone)
SDS quick užveržiamas griebtuvas leidžia greitai ir lengvai, vos per 3 sekundes pakeisti priedus
Kompaktiškas ir galingas: optimaliai patogiam darbui ir puikiam našumui
Gręžimui, gręžimui perforatoriaus režimu ir varžtų sukimui: tinka betonui, mūrui, metalui, medienai ir
plytelėms
- „Power for ALL“ – lengva, vos 1,4 kg sverianti konstrukcija su keičiamu 18 V akumuliatoriumi
- „Power for ALL“: vienas akumuliatorius ir įkroviklis visai „Home & Garden“ įrankių sistemai

Kiti gaminio privalumai

Komplekto sudėtis:
-

1 akumuliatorius PBA 18V 2.5Ah W-B
Lagaminas
Įkroviklis AL 1830 CV
Betono grąžtai Ø 6 ir 8 mm
Apvalus kakliuko adapteris
Universalieji grąžtai Ø 5 ir 6 mm
4 ilgi suktuvo antgaliai

Gaminio numeris: 060395230F
EAN kodas: 3165140877466
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Akumuliatorinis perforatorius

Uneo Maxx
Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa: 18 V
Akumuliatoriaus talpa: 2,5 Ah
Tuščiosios eigos sūkių skaičius: 0 – 900 aps./min.
Smūgių skaičius: 0 – 5.000 min-1
Pavienio smūgio jėga (EPTA): 0,6 J
Bosch perforatoriaus smūginis mechanizmas: pneumatinis
Prietaiso svoris: 1,4 kg

Gręžimo intervalas

Maks. gręžinio Ø betone: 10 mm
Maks. gręžinio Ø pliene: 8 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje: 10 mm

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

Betono smūginis gręžimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 13.0 m/s²
Paklaida K: 3.0 m/s²

Metalo gręžimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 4.0 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 85 dB(A); garso stiprumo lygis 96
dB(A). Paklaida K= 3 dB.

Funkcijos
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18 V

Akumuliatoriaus įtampa

Kompaktiškas dizainas

Kompaktiška konstrukcija, nedidelis svoris

Pneumatinis smūginis mechanizmas

Didelis energijos panaudojimo efektyvumas

Naudojimo sritis

Varžtų sukimas/gręžimas/gręžimas perforatoriaus režimu

„SDS quick“ įrankio tvirtinimo sistema

Greitas ir paprastas darbo įrankio pakeitimas

Funkcijos
18 voltų
Ličio jonų technologija
Pneumatinis smūginis mechanizmas
Bosch elektroninė celių apsaugos sistema (ECP)
SDS quick įrankių įtvaras
Naudojimo sritys: varžtų sukimas/gręžimas/smūginis gręžimas
Integruotas prožektorius
Minkšta danga „Softgrip“
Bosch elektroninė sistema

