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Horná fréza

POF 1400 ACE

Maximálny výkon a precíznosť
na kreatívnu a pohodlnú prácu
s drevom

K produktu
€ 169,99*

* Odporúčaná spotrebiteľská cena vrátane DPH

Hlavné znaky produktu
- Konštantná elektronika Bosch udržiava zvolené otáčky vždy na konštantnej úrovni a zaručuje
optimálnu kvalitu frézovania
- Jemné nastavovanie hĺbky frézovania – ideálna na náročné práce s presnosťou na 1/10 mm
- Jednoduchá a rýchla výmena fréz vďaka integrovanej aretácii vretena
- Výkonný motor s príkonom 1400 W pre náročné úlohy vo všetkých druhoch dreva
- Systém Bosch SDS umožňuje jednoduché vkladanie kopírovacej objímky bez nástrojov
- Integrované pracovné osvetlenie – osvetlený obrobok je stále pod dohľadom
- Elektronika Bosch s predvoľbou otáčok podľa povahy materiálu s nastavovacím kolieskom a
elektronickým vypínačom
- Nátrubok na odsávanie prachu – pre bezprašnú prácu
- Výrazný ergonomický dizajn s mäkkou tlmiacou vložkou pre komfortnú a bezpečnú prácu

Ďalšie prednosti produktu

Rozsah dodávky
-

Odsávací adaptér (2 600 499 077)
Vidlicový kľúč (1 609 203 V40)
Kopírovacia objímka (2 609 200 138)
Kufor z plastu (2 605 438 643)
Drážkovacia fréza (Ø 8 mm) (2 608 628 381)
Paralelný doraz (1 609 203 M85)
Vystreďovací kolík (2 609 200 310)
3 upínacie klieštiny (6 mm, 8 mm a 1/4")

Objednávacie číslo: 060326C820
EAN-kód: 3165140452540
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Horná fréza

POF 1400 ACE
Technické údaje
Príkon: 1.400 W
Výkon: 650 W
Upínacia klieština (súčasť dodávky): 6 mm
Voľnobežné otáčky: 11.000 – 28.000 min-1
Max. zdvih frézovacieho koša: 55 mm
Hmotnosť: 3,5 kg

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

Hodnota emisie vibrácií ah: 6.0 m/s²
Nepresnosť K: 2.0 m/s²

Úroveň hluku elektrického náradia s hodnotením A je typicky: hladina akustického tlaku 95 dB(A); hladina
akustického výkonu 106 dB(A). Neistota K= 3 dB.

Funkcie

1400 W

Príkon

Predvoľba otáčok

Práca, odvádzaná presne a v súlade s daným materiálom

Aretácia vretena

Rýchla výmena fréz vďaka aretácii vretena stlačením tlačidla
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Constant-Electronic

Konštantný výkon na presnú prácu

Jemné nastavenie hĺbky frézovania

Ideálne na náročné práce

Systém SDS

Beznástrojové vkladanie kopírovacej objímky

Funkcie
Predvoľba otáčok
Aretácia vretena
Konštantná elektronika Bosch
Jemné nastavenie hĺbky frézovania
Systém Bosch-SDS pre kopírovaciu objímku
Mäkká tlmiaca vložka rukoväte
Integrované pracovné osvetlenie
Regulačná elektronika Bosch

