
Акумулаторен пробивен винтоверт

GSR 14,4-2-LI Professional

Най-лекият акумулаторен пробивен
винтоверт в своя клас.

Най-малко тегло: само 1,3 kg за отлична
работа почти без умора
Новоразработен 2-степенен планетен
редуктор за мощни и универсални
възможности за използване при завинтване
и пробиване
Уникална литиево-йонна технология
Premium на Bosch за 400 % по-голяма
експлоатационна продължителност

GSR 14,4-2-LI Professional

  

  

Електронна защита на акумулаторните клетки (ECP) на Bosch: предпазва
акумулатора от претоварване, прегряване и дълбоко разреждане
Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона и на тъмни
места
Практична халка за колан държи инструмента винаги удобен за вземане в ръка

Кат. №: 0 601 9A4 400

2 x 1,3 Ah литиево-йонни акумулатора (2 607 336 150)
Бързозарядно устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)
L-BOXX-вложка (2 608 438 000)
L-BOXX (2 608 438 692)

Кат. №: 0 601 9A4 407

2 x 1,3 Ah литиево-йонни акумулатора (2 607 336 150)
Бързозарядно устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)
Картонена кутия

Технически данни

Въртящ момент, макс. (тежък
случай на завиване) 38 Nm

Въртящ момент, макс. (лек
случай на завиване) 16 Nm

Обороти на празен ход
(I-скорост / II-ра скорост) 0 – 400 / 1.250 min-1

Обхват на захващане на
патронника, мин./макс. 1,5 / 10 mm

Резба на шпиндела 1/2"
Напрежение на акумулатора 14,4 V
Тегло вкл. акумулатор 1,3 kg
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Степени на въртящия момент 15+1
Диаметър на отвора
Ø на отвора в дърво, макс. 25 mm
Ø на пробиване в стомана, макс. 10 mm
Диаметър на винта
Ø на винта, макс. 7 mm

Функции

Много скоростна
Дясно/ляво въртене
Electronic
Auto-Lock
Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие
Светлина
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