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Линеен лазерен нивелир Bosch GCL 2-50 CG 06159940L6 + Акумулаторен пробивен винтоверт Bosch GSR 12V-15 

Линеен лазерен нивелир Bosch GCL 2-50 CG 06159940L6 + Акумулаторен пробивен винтоверт Bosch GSR 12V-15
 - Линеен лазерен нивелир лесен за работа чрез обслужване с една ръка и интуитивен оперативен интерфейс 
- Блокировката на махаловидното движение се грижи за сигурно транспортиране
- Свободно избираем линеен и точков режим
- Хоризонтално и вертикално самонивелиране до ±4° 
- Червени хоризонтални и вертикални линии за максимална видимост 
- Зелени хоризонтални и вертикални линии за максимална видимост
- Bluetooth® връзка със смартфон за дистанционно управление и регулиране на инструмента 
- Мултифункционална въртяща се стойка за лесно подравняване на лазерните линии около вертикалните точки
- Захранване Dual Power: работа както с 12 V литиево-йонна акумулаторна батерия, така и със стандартни
алкалинови батерии
- Блокировката на махаловидното движение се грижи за сигурно транспортиране
 Окомплектован: 
- 1 батерия 12 V 
- L-BOXX 
- Бързозарядно устройство GAL 1230 CV
- Въртящ се държач RM2
- Лазерна мишена
 Характеристики: 
- Лазерен диод точка: 630-650 nm - Лазерен диод: 500 &ndash; 540 nm, - Работна температура: -10 &ndash; 50°C

- Температура на съхранение: -20 &ndash; 70°C
- Работен диапазон: 20 м
- Точност на измерване: ± 0.3 мм на 1 м 
- Точност на отвесната точка: ± 0,7 мм/м
- Максимален работен обхват на точки: 10 м
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- Клас на лазера: 2
- Диаметър на лъча: 5 мм на уреда
- Диапазон на самонивелиране: ± 4°
- Време на нивелиране: 4 сек
- Защита срещу прах и водни пръски: IP54 
- Цвят на лазерната линия: Зелен
- Електрозахранване: 4 x 1.5-V-LR6 (AA) 
- Максимална продължителност на работа кръстосани линии и точков режим: 10 часа 
- Максимална продължителност на работа кръстосани линии режим: 13 часа 
- Максимална продължителност на работа в линеен и точков режим: 10 часа 
- Максимална продължителност на работа в линеен режим: 15 часа 
- Максимална продължителност на работа в точков режим: 60 часа
- Резба на статива: 1/4\", 5/8\"
- Брой лазерни лъчи: 2 линии/ 2точки
- Размер:ДxШxВ 122x81x136 мм 
- Тегло: 0.600 кг
 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)
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 12 V
- 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
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- Време за зареждане: 60мин
- Тегло: 0.950 кг
 - Гаранция: 3 години след регистрация на:https://webapp.bosch.de/warranty/start!display.do 
- Производител: Robert Bosch Германия
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