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Акумулаторен перфоратор Bosch GBH 180-LI 06019F8102 + Акумулаторен пробивен винтоверт Bosch GSR 180-LI

Акумулаторен перфоратор Bosch GBH 180-LI 06019F8102 + Акумулаторен пробивен винтоверт Bosch GSR 180-LI
 - Качество на Bosch на достъпна цена
- Висока производителност работещ като машина захранвана с кабел
- Същата енергия на удара, същият обем на пробиване и същите обороти като GBH 2-20
- Сменяемата въгленова четка дава голяма възможност за сервизно обслужване
- Оптимална видимост към работното място със светодиодна работна светлина
- Електронна защита на акумулаторните клетки (ECP): предпазва акумулаторната батерия от претоварване,
прегряване и дълбоко разреждане
- Повишена защита на работещия с KickBack Control (KBC) и по-добър контрол с Electronic Precision Control (EPC)
- Режим на работа: пробиване, ударно пробиване и къртене
- SDS- Plus захват
- По-лек и по-удобен за работа над главата
 Функции: 
- Пробиване
- Ударно пробиване
- Къртене
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 4.0 Ah
- Обороти на празен ход: 0 - 1800 мин-1
- Удари в минута: 0 - 4550 мин-1
- Енергия на удара: 1.7 J
- Патрон: SDS-Plus
- Диаметър на пробиване: 
в стомана 13 мм
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в дърво 30 мм
в бетон 20 мм
- Производителност на пробиване с Бор корона: 4-20 мм
- Тегло: 2.60 кг
 Акумулаторен пробивен винтоверт Bosch GSR 180-LI
 - Акумулаторен пробивен винтоверт с по-висока мощност 
- Патронник 13 мм разширява обхвата на приложения на потребителя
- Нова ергономичност: по-добро хващане благодарение на компактна конструкция
- Атрактивно решение за началния сегмент при професионалните приложения
- Спирачка на мотора за прецизна работа при серийно завинтване
- Монтиращ се държач за битове за лесно транспортиране и съхранение на битовете в инструмента
- Практична халка за колан за удобно окачване на инструмента на колан или стълба
- Електронната защита на мотора (EMP) предпазва мотора от претоварване и осигурява голяма експлоатационна
продължителност
- Електронна защита на акумулаторните клетки (ECP) на Bosch: предпазва акумулатора от претоварване,
прегряване и дълбоко разреждане 
- Сменяеми въгленови четки удължават експлоатационната продължителност на мотора 
- Мигащ светодиод индикира дали инструментът е изключил 
- Мотор със сменяеми графитени четки за лесно обслужваване и нисък разход
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 4.0 Ah
- Въртящ момент(лек случай): 21 Nm
- Максимален въртящ момент: 54 Nm
- Захват на патронника: 13 мм
- Обороти на празен ход 1/2скорост :  0-450/1700 мин-1 
- Сепени на въртящия момент: 20+1
- Диаметър на винта(max): 10 мм
- Диаметър на отвор в дърво/стомана/(max): 35/10 мм
- Тегло: 1.600 кг
 Окомплектовка: 
- 2x 4.0 Ah батерия
- GAL 1860 CV зарядно
- Чанта
 - Гаранция: 3 години след регистрация на: https://webapp.bosch.de/warranty/start!display.do
- Производител: Robert Bosch - Германия
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