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Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
Bosch Easydrill 1200
Cena

337,43 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

Easydrill 1200

Kod producenta

0 603 9A2 10B

Kod EAN

4053423201338

Producent

BOSCH

Opis produktu
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Easydrill 1200

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Easydrill 1200 doskonale sprawdzi się podczas różnych prac warsztatowych i
hobbystycznego majsterkowania. Produkt jest wyposażony w wygodną walizeczkę z rączką, dzięki której przeniesiesz go w
potrzebne miejsce. Narzędzie cechuje się wydajną pracą, ponieważ jednokrotne ładowanie wystarcza na długi czas
użytkowania.
Małe, lekkie, wydajne urządzenie – bezprzewodowa moc:
★ Syneon Chip: inteligentne sterowanie energią i maksymalny czas pracy
★ Bez efektu pamięci i samorozładowania: zawsze gotowa do użycia dzięki technologii litowo-jonowej
★ Kompaktowa konstrukcja dzięki technologii litowo-jonowej
★ System Bosch Electronic steruje prędkością obrotową: funkcja „przyspieszania tempa pracy“ od zera do prędkości
maksymalnej poprzez stopniowanie nacisku na przycisk włącznika
★ Wydajna przekładnia planetarna: zdecydowanie dłuższa żywotność, optymalne przeniesienie energii, spokojna praca

2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Li-Ion Easy Drill 1200 Bosch
dane techniczne:
wiertarko-wkrętarka Bosch Easydrill 1200► polska dystrybucja
► symbol 0 603 9A2 10B
napięcie akumulatora: 10,8V
pojemność akumulatora: 1,5Ah
prędkość obrotowa bez obciążenia:
► 1 bieg: 0 - 450 obr./min
► 2 bieg: 0 - 1650 obr./min
maks. moment obrotowy: 20,0 Nm
maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie/twarde: 11 / 20 Nm
liczba zakresów momentu obrotowego: 25 + 1
uchwyty wiertarskie: szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
ciężar urządzenia z akumulatorem: 1 kg
maks. średnica śrub: 6mm
średnica wiercenia w stali: 6mm
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średnica wiercenia w drewnie: 20mm

zestaw zawiera:
wiertarko-wkrętarka Bosch Easydrill 1200 ► polska dystrybucja ► 0 603 9A2 10B
ładowarka sieciowa
akumulator x2szt.
plastikowa walizka
Praktyczna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Easydrill 1200 doskonale posłuży zarówno początkującemu, jak i
profesjonalnemu majsterkowiczowi. Możesz ją zastosować podczas wykonywania drobnych prac remontowo-wykończeniowych
w Twoim domu lub podczas hobbystycznego majsterkowania. Narzędzie cechuje się prostym, intuicyjnym użytkowaniem.
Bateria narzędzia jest wyjątkowo wydajna – już jednokrotne naładowanie wystarcza na długi czas intensywnego użytkowania.
W komplecie znajduje się praktyczna walizeczka, wyposażona w łatwą do chwycenia rączkę – dzięki temu możesz ją łatwo i
sprawnie przenieść w potrzebne miejsce. Nasza oferta obejmuje również inne wkrętarki, a także pasujące bity i końcówki.
Dzięki temu z pewnością znajdziesz produkt odpowiadający Twoim wymaganiom.
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