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Комбиниран перфоратор Bosch GBH 2-28 F 061126760A + Детектор-скенер Bosch GMS 100 

Комбиниран перфоратор Bosch GBH 2-28 F 061126760A + Детектор-скенер Bosch GMS 100
 - Изключително мощен уред за сериозни работи, идеална за професионални работи
- Максимално подаване при пробиване и най-висока производителност при къртене в неговия клас
- Режим на работа: пробиване, ударно пробиване и къртене
- Енергия на удара 3.2J
- Предпазен съединител
- 25% по-голяма експлоатационна продължителност
- 27% по-малко вибрации, чрез активно гасене на вибрациите
- Спиране на въртенето за изсичане
- Сферична връзка на кабела за предотвратяване на прекъсването му
- Еднаква мощност при въртене надясно и наляво
- Модерен и ергономичен дизайн
- Допълнителна ръкохватка 
- Ограничител за прецизно пробиване на необходимата дълбочина
- Повишена защита на работещия с KickBack Control (KBC), за да се сведе до минимум рискът от нараняване
 Окомплектовка:
- L-Boxx
 Параметри:
- Мощност: 880 W
- Напрежение: 230V 50Hz
- Обороти на празен ход: 0 - 900 мин-1
- Удари в минута: 0 - 4000 мин-1
- Енергия на удара: 3.2 J
- Стойност на вибрациите(пробиване/къртене) - 11.0/11.0 m/s2
- Патрон: SDS-Plus
- Диаметър на пробиване: 
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в стомана 13 мм
в дърво 30 мм
в бетон 4 - 28 мм
- Производителност на пробиване с Бор корона: 68 мм
- Кабел: 4м
- Размери(ДхВ): 402х216мм
- Тегло: 3.10 кг
 Детектор-скенер Bosch GMS 100
 - Мулти-детектор за надежно търсене и на дълбоко разположени обекти с дълбочина до 10см
- Максимална надежност, чрез автоматично калибриране се откриват всички обекти и се избягват грешки при
приложението
- Още по-надеждно откриване на обекти със своя трицветен светодиоден светлинен пръстен
- Изключително точна индикация на средата на обекта с откриваща центъра скала
- Отлична видимост на резултатите 
- Отвор за маркиране със светодиоден светлинен пръстен
- Три режима на откриване за различни приложения: режим сухо строителство, режим метал, режим за кабели
под напрежение
- Откриваеми материали: черни метали, цветни метали, скрити дървени конструкции, електрически проводници
под напрежение
 Параметри:
- Батерия: 1х9V-6LR61
- Максимална дълбочина на търсене: 100 мм
- Дълбочина на откриване на стомана: 100 мм
- Дълбочина на откриване на мед: 80 мм
- Дълбочина на откриване на търсене тоководещи проводници: 50 мм
- Изключваща автоматика, приблизително: 5 мин 
- Защита срещу прах и водни пръски: IP54
- Тегло: 0.26 кг
 - Гаранция: 3 години след регистрация на: https://webapp.bosch.de/warranty/start!display.do
- Производител: Robert Bosch Германия
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