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Acessórios para
berbequins/
aparafusadoras

Mala X-Line de
43 unidades
para perfurar
e aparafusar
(sextavadas)

Bricolage com qualidade
Bosch: perfurar e aparafusar é
mais fácil do que nunca.

Para o produto
€ 33,21*

* Preço recomendado não vinculativo incl. IVA

Descrição do produto
Perfeitamente equipado para praticamente todas as tarefas: conjunto básico com equipamento de alta
qualidade em mala robusta. Estão incluídos todos os componentes de perfuração e aparafusamento
convencionais necessários para trabalhos em madeira e metal.

Características centrais do produto
- 8 brocas para metal afiadas com precisão de Ø 2-8 mm, de aço rápido de alto rendimento e 8 brocas
para madeira duradouras de Ø 2-8 mm. Podem ser encaixadas diretamente em aparafusadoras
elétricas com encaixe de 1/4".
- 20 pontas aparafusadoras para os 4 principais tipos de parafusos em todos os tamanhos
convencionais, 25 e 50 mm de comprimento, para fixações em casa e na garagem.. 4 chaves de
caixa convencionais incl. adaptador para chave de caixa.
- Suporte universal magnético para uma substituição rápida das pontas e uma boa preensão do
parafuso na ponta.
- Tudo sempre à mão. Prática mala de plástico com disposição clara dos acessórios incluídos.
- Para todas as marcas de ferramentas elétricas.
- Nota: para perfurar metal recomenda-se a utilização de um líquido de arrefecimento, por exemplo, o
spray lubrificante universal 2 607 001 409.
- Aviso de segurança: utilize a proteção adequada, conforme o trabalho a realizar: Perfurar metal:
óculos de proteção Perfurar madeira: óculos de proteção e máscara de proteção contra pó

Inclui
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8 brocas para metal HSS-R, Encabadouro sextavado de 1/4", Ø 2-8 mm 8 brocas para madeira,
Encabadouro sextavado de 1/4", Ø 2-8 mm 10 pontas aparafusadoras L = 25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S
4/6 T 20/25 10 pontas aparafusadoras C = 50 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6 T 20/25 4 chaves de caixa, Ø
7/8/10/13 mm 1 adaptador para chave de caixa 1 suporte universal magnético 1 escareador
Número de encomenda: 2607019613
Código de barras: 3165140452502

Dados técnicos
Dimensões (CxLxP): 172 x 172 x 44
Peso: 0,766
Sem especificação: 1
Embalagem: Mala de plástico com visor e cartão impresso

