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Комплект винтоверт и ударен гайковерт Bosch GSR 18-V-LI/GDR 18-V-LI 0615990GF9

Комплект винтоверт и ударен гайковерт Bosch GSR 18-V-LI/GDR 18-V-LI 0615990GF9 - 3 батерии, зарядно
устройство и L-Boxx
 Акумулаторен винтоверт Bosch GSR 18-V-LI - 18V/4.0Ah Li-Ion
 - Изключително компактен благодарение на най-късата конструкция (само 185 mm) в неговия клас и малко
тегло (само 1,8 kg) за идеална работа 
- До 826 винта (6 x 60 mm в меко дърво) само с едно зареждане на акумулатора 
- Мощни 67 Nm благодарение на новоразработената концепция на редуктора и нов 4-полюсен високомощен
мотор на Bosch 
- Патронник 13 мм Auto-Lock 
- Уникална литиево-йонна технология Premium на Bosch за по-голяма експлоатационна продължителност и
ненадминат мощностен ресурс на акумулаторната батерия 
- Електронна защита на акумулаторните клетки (ECP) на Bosch: предпазва акумулатора от претоварване,
прегряване и дълбоко разреждане 
- Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона и на тъмни места 
- Спирачка на мотора за прецизна работа при серийно завинтване 
- Практична халка за колан за удобно окачване на инструмента на колан или стълба 
- Ергономично оформена ръкохватка с малка обиколка и меко противоплъзгащо покритие за работа без умора
 Функции:
- Много скоростна;
- Ляво и дясно въртене;
- Auto-Lock;
- Electronic;
- Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие;
- Светлина;
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
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- Напрежение на акумулатора: 18V
- Капацитет на акумулатора: 4.0Ah
- Въртящ момент(лек случай): 31 Nm
- Максимален въртящ момент: 60 Nm
- Захват на патронника: 1/13 мм
- Обороти на празен ход 1/2скорост : 0-600/1900 r/min-1;
- Сепени на въртящия момент: 20+1
- Диаметър на винта(max): 10 мм
- Диаметър на отвор в дърво/стомана(max): 38/13 мм
- Тегло: 1.700 кг
 Акумулаторен ударен гайковерт Bosch GDR 18-V-LI
 - Първият 18 V ударен гайковерт с гъвкава акумулаторна система
- Уникална възможност за избор между акумулатори &bdquo;Premium&ldquo; (голям мощностен ресурс на
акумулатора) и &bdquo;Compact&ldquo; (по-малко тегло за още по-удобна работа)
- Компактна, много къса конструкция за отлична работа и в най-тесни места и над глава
- Иновационни COOLPACK акумулатори осигуряват оптимално излъчване на топлина и по този начин удължават
експлоатационната продължителност с до 100 % (срвн. литиево-йонни акумулатори без COOLPACK
- Електронна защита на акумулаторните клетки (ECP) на Bosch: предпазва акумулатора от претоварване,
прегряване и дълбоко разреждане
- Практичен индикатор на нивото на зареждане на акумулатора: по всяко време показва информация за още
наличните енергийни резерви
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 4.0 Ah
- Обороти на празен ход: 0-3200 r/мин-1
- Номинална честота на ударите: 0 - 3100 1/мин
- Максимален въртящ момент в тежък режим : 105 Nm
- Захват на инструмента: 1/4\" 
- Диаметър на винта: M 6 &ndash; M 14
- Тегло: 1.700 кг
 - Гаранция: 3 години след регистрация на: https://webapp.bosch.de/warranty/start!display.do
- Производител: Robert Bosch Германия
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