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Акумулаторен перфоратор Bosch GBH 18 V-EC 0615990GT2 + Акумулаторен ударно-пробивен винтоверт Bosch
GSB 18 V-LI и Акумулаторен ъглошлайф Bosch GVS 18V-LI

Акумулаторен перфоратор Bosch GBH 18 V-EC 0615990GT2 + Акумулаторен ударно-пробивен винтоверт Bosch
GSB 18 V-LI и Акумулаторен ъглошлайф Bosch GVS 18V-LI
 - Голяма продължителност на работа до 153 отвора (6 x 40 mm в бетон) само с едно зареждане на акумулатора,
оптимален за работа на открито 
- EC-мотор на Bosch без четки: компактен, защитен от прах, лек и ненуждаещ се от поддържане
- Изключително здрав: електронната защита изключва мотора при претоварване; напълно годен за работа и
след тест за падане от 2 m върху бетон
- Малко тегло (само 2,6 kg) и компактна конструкция за удобна работа
- Иновационни CoolPack акумулатори осигуряват оптимално излъчване на топлина и по този начин удължават
експлоатационната продължителност с до 100 % (срвн. литиево-йонни акумулатори без CoolPack)
- Най-мощното снемане на материал със секач (12 kg/ч.) в неговия клас
- 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 врем
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18V
- Капацитет на акумулатора: 4.0Ah
- Енаргия на удара max: 1,7J
- Захват на инструмента: SDS-plus
- Диаметър на отвора в бетон със свредло за перфоратори: 4-18 мм
- Оптимална област на приложение в бетон със свредло за перфоратори: 4-10 мм
- Диаметър на отвор в дърво/стомана(max): 20/13 мм
- Аксесоари: 
- Тегло: 2.600 кг
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 Акумулаторен ударно-пробивен винтоверт Bosch GSB 18 V-LI
 - 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
- 13 мм патронник Auto-Lock
- 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
- Изключително компактен благодарение на къса конструкция (само 195 мм) и малко тегло (само 1.9 kg) за
идеална работа
- Вградена функция ударно пробиване за пробиване в зидария до 13 мм
- Мощни 67 Nm чрез новоразработената концепция на редуктора и нов 4-полюсен високомощен мотор на Bosch
&ndash; до 75 отвора (6 x 50 мм) в зидария (пробен бетон съгласно EN 60745-2-1) само с едно зареждане на
акумулаторната батерия (18 V - 4.0 Ah)
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 4.0 Ah
- Въртящ момент(лек случай): 28 Nm
- Максимален въртящ момент: 67 Nm
- Захват на патронника: 1.5/13 мм
- Резба на шпиндела: 1/2\\\"
- Обороти на празен ход 1/2скорост :  0-500/1700 r/min-1;
- Честота на ударите: 25500 r/min-1;
- Сепени на въртящия момент: 18+1
- Диаметър на винта(max): 8 мм
- Диаметър на отвор в дърво/стомана(max): 35/13 мм
- Тегло: 1.500 кг
 Акумулаторен ъглошлайф Bosch GVS 18V-LI
 - 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
- Електронната защита на мотора (EMP) на Bosch предпазва мотора от претоварване и така осигурява голяма
експлоатационна продължителност
- Практичен индикатор на нивото на зареждане на акумулатора: по всяко време показва информация за още
наличните енергийни резерви
- Глава на редуктора завъртаща се на стъпки по 90°
- Поставяща се вляво и вдясно ръкохватка
- Сигурен срещу завъртане защитен кожух &ndash; бързо и лесно регулируем, предпазва надеждно
- Без Memory-ефект: независимо от заредеността акумулаторът може да се зарежда по всяко време, без да се
повредят клетките
- Най-голяма производителност при снемане на материал и рязане в неговия клас с едно зареждане на
акумулатора
- Изключително здрав и издръжлив 4-полюсен високомощен мотор за голяма експлоатационна продължителност
- Компактна конструкция и малко тегло (само 2.3 kg) за удобна работа преди всичко на тесни места и над глава
 Параметри: 
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
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- Капацитет на акумулатора: 4.0 Ah
- Обороти на празен ход: 10000 мин-1
- Диаметър на шлифовъчния диск: 115 мм  
- 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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