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Tillbehör till borrmaskiner/
skruvdragare

103-delars X-Line
titansats

Gör-det-själv med Boschkvalitet: Borrning och
skruvdragning lätt och smidigt.

Till produkten

Produktbeskrivning
Perfekt rustad för i stort sett alla uppgifter: kvalitetsutrustad gör-det-självsats i smidig väska för samtliga
arbeten i trä, sten och metall. Skruvbits och hålsågar ingår samt användbara handverktyg som hammare,
måttband, vattenpass, plattång, kobinationstång och skiftnyckel.

Viktiga produktegenskaper
- Metallborr med TiN-beläggning. Metallborr med TiN-beläggning kännetecknas av lång livslängd och
hög lasttålighet. För snabb, ren borrning i olika metaller, plexiglas och hårdplaster (använd inte i
aluminium!).
- HM-bestyckade stenborr med lång livslängd.
- Standardträborr och TiN-belagda centrumborr ger högre avverkning och rena, exakta borrhål i trä.
- Hålsågar för urtag i tak, väggar eller möbler. Lämplig för hårt och mjukt trä, fanerat trä, spån- och
gipskartongplattor.
- Skruvbits för de vanligaste skruvskalltyperna.
- Robust plastväska med översiktligt ordnat innehåll, går att fylla på, om det behövs.
- Anmärkning: Vi rekommenderar att du använder kylmedel vid metallborrning, t.ex. Bosch
universalskärolja 2 607 001 409.
- Säkerhetsanvisning: Använd den skyddsutrustning som resp. användningsområde kräver:
Metallborrning: skyddsglasögon Träborrning: Skyddsglasögon och dammskyddsmask Stenborrning:
Skyddsglasögon, dammskyddsmask, hörselskydd och skyddshandskar

Medföljande tillbehör
18 HSS-TiN metallborrbits, Ø 1-10 mm 7 murborrbits, Ø 3-8 mm 7 träborrbits, Ø 3-10 mm 3
centrumborrbits, titan Ø 16/22/32 mm 4 djupstopp Ø 3/5/8/10 mm 40 skruvbits, L = 25 mm PH
0/0/1/1/2/2/2/3/3/3 PZ 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3 S 4/4/6/6/7/7; HEX 3/4/5/6 T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40
8 hylsnycklar Ø 5/6/7/8/9/10/11/13 mm 4 HCS-hålsågar, Ø 32/38/45/54 mm 1 diametertolk, 1
försänkare 1 måttband, 1 vattenpass 1 insexnyckel 1 universalhållare, magnetisk 1 hylsnyckeladapter 1
hålsågsadapter 1 hammare, 1 skiftnyckel 1 böjd radiotång 1 kombinationstång
Beställningsnummer: 2607019331
EAN-kod: 3165140379540
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Tekniska data
Mått (lxbxh): 340 x 369 x 70
Vikt: 3,48
Ingen specifikation: 1
Förpackning: Plastväska med fönster och påtryckt kartong

