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Акумулаторен перфоратор Bosch GBH 36 VF-LI 18V/4.0Ah Li-Ion 0611901R0V

Акумулаторен перфоратор 36V/4.0Ah Li-Ion Bosch GBH 36 VF-LI Professional
 Толкова мощен колкото захранваният от мрежата електроинструмент
- Мощен като електроинструмент захранван от мрежата: до 220 отвора (6 x 40 mm в бетон) само с едно
зареждане на акумулатора, оптимален за работа на открито 
- Пневматичен ударен механизъм с функция къртене, оптимизиран за отвори от 8&ndash;-16 mm в бетон (макс.
26 mm) 
- Чрез включения в окомплектовката бързозатягащ патронник подходящ и за пробиване със свредла с
цилиндрична опашка в дърво и метал 
- Бърз като най-добрия 2 kg перфоратор захранван от мрежата чрез голяма енергия на удара (2,8 J) 
- Иновационни CoolPack акумулатори осигуряват оптимално излъчване на топлина и по този начин удължават
експлоатационната продължителност с до 100 % (срвн. литиево-йонни акумулатори без CoolPack)
- Повече от 50 % по-дълъг ресурс на акумулатора чрез новите 4,0 Ah (срвн. 36 V / 2,6 Ah)
- Bosch Hyper Charge: благодарение на бързото зареждане след половината от времето на зареждане
акумулаторите са вече заредени до 75 % 
- Без Memory-ефект: независимо от заредеността акумулаторът може да се зарежда по всяко време, без да се
повредят клетките
 Функции:
- Система SDS на Bosch;
- Ляво и дясно въртене;
- Предпазен съединител;
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 36V
- Капацитет на акумулатора: 4.0Ah
- Номинална консумирана мощност: 600W
- Енаргия на удара max: 2,8J
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- Захват на инструмента: SDS-plus
- Бързозатягащ патронник max: 13 мм
- Обороти на празен ход:  0-960 r/min-1
- Честота на ударите при номинални обороти: 0-4.260 r/min-1
- Диаметър на отвора в бетон със свредло за перфоратори: 4-26 мм
- Оптимална област на приложение в бетон със свредло за перфоратори: 8-16 мм
- Диаметър на отвор в дърво/стомана(max): 30/13 мм
- Аксесоари: куфар, SDS-plus сменяем патронник, дълбочинен ограничител, допълнителна ръкохватка, 2 батерии
и 60мин. бързозарядно устройство AL3640CV
- Тегло: 4.500 кг
 Гаранция: 3 години след регистрация на: https://webapp.bosch.de/warranty/start!display.do
Производител: Robert Bosch Германия
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