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Maşină de găurit cu
percuţie

UniversalImpact
700 cu funcţie
Drill Assistant

Maşina de găurit cu percuţie
potrivită pentru orice proiect –
cu Drill Assistant

Spre produs

Caracteristici centrale produs
-

Mandrină rapidă Press&Lock pentru schimbarea foarte simplă şi rapidă a accesoriilor
Drill Assistant pentru reglarea precisă a adâncimilor şi găurire fără praf
Funcţie Bosch Speed Preselection pentru preselecţia turaţiei şi controlul precis al acesteia
Găurire comodă în zidărie cu adâncime de până la 14 mm şi în lemn de până la 30 mm
Construcţie ergonomică şi compactă, uşoară de 1,6 kg pentru mai mult confort

Alte avantaje ale produsului

Set de livrare
- Drill Assistant (2 609 256 D98)
- Geantă din material plastic

Număr de comandă: 0603131021
Cod EAN: 3165140874069
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Maşină de găurit cu percuţie

UniversalImpact 700 cu funcţie Drill Assistant
Date tehnice
Putere nominală: 701 W
Putere maximă furnizată: 530 W
Cuplu de antrenare conform EN 60745: 17 Nm
Moment de torsiune nominal (treapta 1/treapta a 2-a): 1,6 Nm
Turaţie la mersul în gol: 50 – 3.000 rot/min
Număr percuţii: 45.000 percuţii/min
Greutatea maşinii: 2 kg

Domeniu de găurire

Diam. max. găurire beton: 14 mm
Diam. max. găurire oţel: 12 mm
Diam. max. găurire lemn: 30 mm
Ø max. şuruburi: 5 mm

Informaţii despre zgomote/vibraţii
Valorile măsurate au fost determinate conform EN 60745.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii).

Găurire în metal

Valoarea vibraţiilor emise ah: 10.0 m/s²
Incertitudine K: 2.5 m/s²

Găurire cu percuţie în beton

Valoarea vibraţiilor emise ah: 32.0 m/s²
Incertitudine K: 3.5 m/s²

Înşurubare

Valoarea vibraţiilor emise ah: 2.5 m/s²
Incertitudine K: 1.5 m/s²

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 97 dB(A);
nivel putere sonoră 108 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Funcţii
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701 W

Puterea nominală

Mandrină rapidă

Schimbare rapidă a accesoriilor datorită blocării axului printr-o apăsare de buton

Preselecţia turtaţiei

Lucru adaptat la structura materialului, cu reglare fină a vitezei de lucru

Drill Assistant - adâncime de găurire

Cu Bosch Drill Assistant se poate stabili adâncimea de găurire ideală pentru găuri de dibluri perfecte.

Drill Assistant - Dust Box

Cutie integrată de captare a prafului pentru găurire fără praf. Îndepărtează praful direct de la orificiul
găurit

Funcţii
Mandrină rapidă
Press+Lock Bosch
Preselecţia turaţiei
Cablu de 2,5 m
Funcţionare dreapta-stânga
Sistem electronic Bosch
Softgrip
Utilizare: înşurubare / găurire / găurire cu percuţie

