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Комплект акумулаторни машини Bosch GSR 12V-15,GOP 12V-28,GLI 12V-80,GSA 12V-14 и GDR 12V-105 0615990K11
 Акумулаторен пробивен винтоверт Bosch GSR 12V-15
 - С най-късата конструкция 169мм в своя клас за оптимална работа, преди всичко при пробиване и завинтване
над главата и на тесни места 
- Професионална мощност: 2-степенният редуктор осигурява мощни 30 Nm при пробиване (до 19мм) и
завинтване (до 7мм) 
- Пълноценен 10мм патронник Auto-Lock 
- Уникална литиево-йонна технология Premium на Bosch за 400 % по-голяма експлоатационна продължителност
и ненадминат ресурс на акумулатора 
- Електронна защита на акумулаторните клетки (ECP) на Bosch: предпазва акумулатора от претоварване,
прегряване и дълбоко разреждане 
- Практичен индикатор на нивото на зареждане на акумулатора с 3 светодиода 
- Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона и на тъмни места 
- Спирачка на мотора за прецизна работа при серийно завинтване 
- 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:
- Много скоростна;
- Ляво и дясно въртене;
- Auto-Lock;
- Electronic;
- Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие;
- Светлина(led);
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 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 12V
- Капацитет на акумулатора: 2.0Ah
- Въртящ момент(лек случай): 13 Nm
- Максимален въртящ момент: 30 Nm
- Захват на патронника: 1/10 мм
- Обороти на празен ход 1/2скорост :  0-350/1300 r/min-1;
- Сепени на въртящия момент: 20+1
- Диаметър на винта(max): 7 мм
- Диаметър на отвор в дърво/стомана(max): 19/10 мм
- Време за зареждане: 60мин
- Тегло: 0.950 кг
 Акумулаторен мултифункционален инструмент Bosch GOP 12 V-28
 - Най-компактното решение за проблеми в гамата Starlock
- По-голямо предаване на мощността между инструмента и консуматива чрез 3D връзка Starlock
- Разнообразни възможности за използване като врязване, подравнено рязане с трион и шлифоване
благодарение на богата гама консумативи 
- Най-добрата ергономичност чрез най-малката обиколка на ръкохватка на пазара
- Лесен за използване благодарение на връзката с магнитна опора за поставяне
- Професионална мощност като сравнимите електроинструменти захранвани от мрежата благодарение на 20000
вибрации в минута 
- Безчетков мотор за 100% по-дълъг живот и до 30% повече време за използване без нужда от поддръжка
- Настройки на скоростта
- Ъгъл на осцилация 1.4 градуса от всяка страна
- Електронна защита на акумулаторните клетки (ECP) на Bosch: предпазва акумулатора от претоварване,
прегряване и дълбоко разреждане 
- Регулиране на оборотите от 5000 &ndash; 20000 вибрации в минута 
- Вграден индикатор на зареждането на акумулатора 
- Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие за ергономично използване и приятна работа почти без умора 
- 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:
- Electronic;
- Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие;
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 12 V
- Капацитет на акумулатора: 2.0 Ah
- Обороти на празен ход:  5.000-20.000 r/мин-1
- Ъгъл на осцилация вляво/вдясно: 1.4°
- Размер:ДxШxВ 285x51x84 мм 
- Тегло: 0.810 кг
 Акумулаторен фенер Bosch GLI 12V-80
 - Силна интензивност на светене през целия работен ден гарантирано от Bosch
- Изключително ярка светлина чрез 1 W Power светодиод (клас на лазера 2) 
- Може да се използва с всички 12 V акумулатори на Bosch
- Уникална литиево-йонна технология Premium на Bosch за по-голяма експлоатационна продължителност и
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ненадминат мощностен ресурс на акумулаторната батерия
 Параметри:
- Напрежение на акумулаторната батерия: 12 V/2.0 Ah
- Продължителност на светене: 450 мин
- Светлинен източник: 1 W светодиод
- Тегло: 0.140 кг
 Акумулаторна ножовка - саблен трион Bosch GSA 12V-14
 - Най-малкият професионален универсален трион
- Най-компактната конструкция в неговия клас за отлична работа и универсални приложения в дърво, метал и
пластмаса
- Отлична ергономичност: малка обиколка на ръкохватката и малко тегло (само 1,2 kg) за максимален комфорт
при работа
- Практична индикация на степента на зареденост на акумулаторната батерия показва постоянно наличните
енергийни резерви
- SDS-система на Bosch за бърза и удобна смяна на ножа на триона
- 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 акумулаторната батерия от
претоварване, прегряване и дълбоко разреждане
- Практичен индикатор за претоварване дава информация за възможно претоварване на инструмента за
по-голяма експлоатационна продължителност
- Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона и на тъмни места
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 12 V
- Капацитет на акумулатора: 2.0 Ah
- Обороти на празен ход:  0-3000 /мин-1
- Дълбочина на рязане в дърво: 65 мм
- Дълбочина на рязане в метални профили и метални тръби: 50 мм
- Дължина на хода: 14.5 мм
- Размер:ДxВ 286x32 мм 
- Тегло: 1.20 кг
 Акумулаторен ударен гайковерт Bosch GDR 12V-105
 - Най-късият акумулаторен ударен гайковерт в неговия клас
- Със своите 137 мм най-късата конструкция в 12 V клас за оптимална работа, преди всичко при работи по
завинтване над главата и в тесни места
- Мощен 105 Nm въртящ момент за 80 % от всички обичайни приложения на акумулаторния ударен гайковерт в
метал и бетон
- Високи обороти (2600 1/min) за бързи резултати от работата
- 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 акумулаторната батерия от
претоварване, прегряване и дълбоко разреждане
- Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона и на тъмни места
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 12 V
- Капацитет на акумулатора: 2.0 Ah
- Обороти на празен ход: 2600 мин-1
- Номинална честота на ударите: 0 - 3100 1/мин
- Максимален въртящ момент в тежък режим : 105 Nm
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- Захват на инструмента: 1/4\" - вътрешен шестостен 
- Диаметър на винта: M 4 &ndash; M 12
- Тегло: 1.00 кг
 Окомплектовка: 
- L-Boxx 238
- 3x 2.0 Ah батерии
- GAL 1230CV зарядно
- 8 ножчета за саблен трион
 - Гаранция: 3 години след регистрация на: https://webapp.bosch.de/warranty/start!display.do
- Производител: Robert Bosch Германия
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