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Martelo perfurador sem fio

Uneo

A versátil ferramenta
3 em 1 sem fio para
perfuração, martelamento e
aparafusamento

Para o produto
€ 181,99*
* Preço recomendado não vinculativo incl. IVA

Características centrais do produto
- Mecanismo de percussão pneumático para uma perfuração fácil e rápida mesmo em betão
- Bucha SDS quick para trocas intuitivas e simples do acessório em apenas 3 segundos
- A engrenagem de duas velocidades oferece maior velocidade de rotação ou binário em função da
aplicação
- Martele, perfure e aparafuse em betão, alvenaria, ladrilho, madeira e metal
- Power for ALL – Peso reduzido de 1,2 kg com bateria de 12 V substituível
- Power for ALL: uma bateria e carregador para todo um sistema de ferramentas Home & Garden

Mais vantagens do produto

Inclui
-

1 acumulador PBA 12V 2.5Ah O-B
Carregador GAL 12V-20
Adaptador de encabadouro redondo
Brocas para betão Ø 6 e 8 mm
Brocas universais Ø 5 e 6 mm
4 pontas de aparafusar longas
Malas de transporte

Número de encomenda: 060398400D
Código de barras: 3165140877558
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Martelo perfurador sem fio

Uneo
Dados técnicos
Tensão da bateria: 12 V
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Número máx. de furos por carga da bateria (betão): 38
Número máx. de furos por carga da bateria (madeira macia): 90
Número máx. de parafusos por carga da bateria: 110
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade): 0 – 280 / 900 r.p.m.
Número de impactos: 0 – 4.800 i.p.m.
Intensidade de impacto individual (EPTA): 0,5 J
Mecanismo de percussão da Bosch: pneumático
Peso da máquina: 1,2 kg

Alcance de perfuração

Ø máx. de perfuração em betão: 10 mm
Ø máx. de perfuração em aço: 8 mm
Ø máx. de perfuração em madeira: 10 mm

Informações sobre ruídos/vibrações
Valores de medição determinados de acordo com a norma EN 60745.
Valores totais de vibração (soma dos vetores das três direções).

Furar com percussão em betão

Valor de emissão de vibrações ah: 13.0 m/s²
Incerteza K: 2.5 m/s²

Furar em metal

Valor de emissão de vibrações ah: 2.5 m/s²
Incerteza K: 1.5 m/s²

Aparafusar

Valor de emissão de vibrações ah: 2.5 m/s²
Incerteza K: 1.5 m/s²

O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 83
dB(A); nível de potência sonora 94 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
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Funções

12 V

Tensão da bateria

Design compacto

Formato compacto, peso reduzido

Mecanismo de percussão pneumático

Elevado aproveitamento da força

Encabadouro SDS quick

Substituição rápida e simples do acessório

Área de aplicação

Aparafusar / furar / furar com martelo

Engrenagem de 2 velocidades

Uma vida útil mais longa, a melhor transmissão da força

Funções
12 V
Tecnologia de lítio
Mecanismo de percussão pneumático
Sistema ECP (Electronic Cell Protection) da Bosch
Encaixe para a broca SDS quick
Aplicação: aparafusar/furar/furar com martelo
Punho Softgrip
Eletrónica Bosch

