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Acessórios para martelos
perfuradores

Conjunto de
brocas para
martelo e cinzel
SDS plus, 5 peças
Bricolage com qualidade
Bosch: cinzelar e furar com
martelo é mais fácil do que
nunca.

Para o produto
€ 48,34*

* Preço recomendado não vinculativo incl. IVA

Descrição do produto
Perfeitamente equipado para praticamente todas as tarefas: conjunto de brocas e cinzéis SDS plus para
betão e alvenaria. Seja para a disposição de cabos ou para trabalhos de correção e demolição. Com
estas ferramentas, pode trabalhar em alvenaria com rapidez e eficácia.

Características centrais do produto
- Cinzel pontiagudo para trabalhos de demolição e correção ligeiros em betão e demolições em
alvenaria.
- Cinzel plano, 20 mm de largura. O efeito de fraturação direcionado permite realizar trabalhos de
correção precisos em betão, bem como demolições em alvenaria.
- O aço de alta qualidade e o processo de têmpera otimizado garantem uma durabilidade elevada e a
mesma qualidade.
- 3 brocas para martelos SDS plus com gume de metal duro de grande qualidade para uma
durabilidade elevada. Forma helicoidal para uma remoção rápida do pó de perfuração.
- A substituição da broca e do cinzel rápida e sem chave graças ao sistema SDS plus permite poupar
tempo e esforço.
- Adequados para martelos perfuradores e demolidores ligeiros de todas as marcas de ferramentas
elétricas com encabadouro SDS plus.
- Advertência de segurança: Durante a utilização, usar óculos de proteção, máscara de proteção contra
pó, proteção auditiva e luvas de trabalho.

Inclui
1 ponteiro SDS plus de 250 mm 1 cinzel plano SDS plus de 20 x 250 mm 3 brocas para martelo SDS
plus: Ø 5/6 x 110 mm, 8 x 160 mm
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Número de encomenda: 2607019455
Código de barras: 3165140415736

Dados técnicos
Dimensões (CxLxP): 290 x 52 x 52
Peso: 0,63
Sem especificação: 1
Embalagem: Tubo plástico com etiqueta autocolante e furo Euro

