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Akumulátorový
dvojrýchlostný vŕtací
skrutkovač

AdvancedDrill 18
Mimoriadne praktický vŕtací
skrutkovač poskytuje širokú
univerzálnosť

K produktu
€ 189,99*
* Odporúčaná spotrebiteľská cena vrátane DPH

Hlavné znaky produktu
- Intuitívna voľba režimov a automatická zmena prevodov zodpovedá spôsobu použitia
- Systém prepínania umožňuje zmenu smeru otáčania jediným kliknutím, ktorá je indikovaná kontrolkou
LED
- Jednoduchá výmena medzi magnetickou hlavicou na skrutkovanie a vŕtacím skľučovadlom na vŕtanie
- Výkonné, kompaktné a vytrvalé náradie vďaka bezuhlíkovému motoru
- Na skrutkovanie a vŕtanie do dreva, plastu a kovu
- Power for ALL: jeden akumulátor pre celý systém náradia Home & Garden
- Čip Syneon reguluje spotrebu energie a zaručuje optimálnu účinnosť a dlhší čas chodu

Ďalšie prednosti produktu

Rozsah dodávky
-

1 akumulátor PBA 18V 2,5Ah W-B
Nabíjačka AL 1830 CV
Skľučovací adaptér
Skrutkovací hrot
Kufor

Objednávacie číslo: 06039B5000
EAN-kód: 4053423203615
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Akumulátorový dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač

AdvancedDrill 18
Technické údaje
Napätie akumulátora: 18 V
Kapacita akumulátora: 2,5 Ah
Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň): 0 – 430 / 1.350 ot/min
Max. krútiaci moment: 36 Nm
Max. krútiaci moment, mäkký/tuhý skrutkový spoj: 24 / 36 Nm
Počet stupňov krútiaceho momentu: 20
Upínacie skľučovadlo: 13 mm rýchloupínacie skľučovadlo
Hmotnosť s akumulátorom: 1 kg

Priemer skrutiek

Ø skrutiek do: 10 mm

Priemer vrtu

Ø vrtu do ocele: 13 mm
Ø vrtu do dreva: 35 mm
Ø vrtu do betónu: mm

Informácie o hlučnosti/vibráciách
Hodnoty merania zistené podľa EN 60745.
Výsledné hodnoty vibrácií (súčet vektorov v troch smeroch).

Vŕtanie do kovov

Hodnota emisie vibrácií ah: 2.5 m/s²
Nepresnosť K: 1.5 m/s²

Skrutkovanie

Hodnota emisie vibrácií ah: 2.5 m/s²
Nepresnosť K: 1.5 m/s²

Úroveň hluku elektrického náradia s hodnotením A je typicky: hladina akustického tlaku 85 dB(A); hladina
akustického výkonu 96 dB(A). Neistota K= 3 dB.

Funkcie
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18 V

Napätie akumulátora

Funkcie
18 V
Lítium-iónová technológia
Elektronická ochrana článkov Bosch (Electronic Cell Protection, ECP)
Bosch Auto-Lock
Dvojstupňová prevodovka
Použitie: skrutkovanie/vŕtanie
Mäkká tlmiaca vložka rukoväte
Integrované pracovné osvetlenie
Indikátor stavu nabitia akumulátora
Indikácia smeru otáčania

