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Material number 0 603 984 024

EAN 3165140808613

Baretool номер 3 603 J84 000

4 дълги бита ✓

90-минутно зарядно устройство AL 
1115 CV 
1 600 Z00 03P

✓

Акумулаторна батерия PBA 10,8 V 2,0 
Ah O-A 
1 600 A00 49P

✓

Пластмасов куфар ✓

Свредло за бетон Ø 6 и 8 mm ✓

Универсално свредло Ø 5 и 6 mm ✓
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Технически данни

Напрежение на акумулатора 10,8 V

Капацитет на акумулатора 2,0 Ah

Макс. брой отвори за едно зареждане на 
акумулатора (бетон)

31

Макс. брой отвори за едно зареждане на 
акумулатора (меко дърво)

72

Макс. брой винтове за едно зареждане на 
акумулатора

88

Обороти на празен ход (I-ва скорост / II-ра 
скорост)

0 – 280 / 900 min-1

Честота на ударите 0 – 4.800 min-1

Енергия на отделния удар (EPTA) 0,5 J

Ударен механизъм на Bosch пневматичен

Тегло на машината 1,2 kg

Диапазон на пробиване

Макс. Ø на пробиване в бетон 10 mm

Макс. Ø на пробиване в стомана 8 mm

Макс. Ø на пробиване в дърво 10 mm

Функции

10,8 V ✓

Литиево-йонна технология ✓

Пневматичен ударен механизъм ✓

Електронна защита на акумулаторните клетки 
(ECP) на Bosch

✓

Захват на свредлото SDS-Quick ✓

Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие ✓

Electronic на Bosch ✓

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 83 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 94 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука 83 
dB(A); върхова мощност на 
звука 94 dB(A). 
Неопределеност K= 3 dB.

Технически данни
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Ттърговска информация

Позициониране
Uneo – мощният многостранен талант 3 в 1 за ударно пробиване, пробиване и завинтване

Предимства за ползвателя
Ударно пробиване в бетон и зидария, пробиване и завинтване с пневматичен ударен механизъм на Bosch
С 2-скоростен редуктор за оптимално силопредаване
Удобна работа чрез подходяща големина и малко работно тегло 1,2 kg

Други предимства
Syneon чип - Интелигентно управлявана енергия за всеки проект
SDS-Quick на Bosch осигурява бърза и без инструменти смяна на приставките и оптимално силопренасяне при всяка работа
Мощен литиево-йонен акумулатор и 1-часово зарядно устройство, прилагащ се във всички инструменти от 10,8 V литиева система на 
Bosch
Без Memory-ефект, без саморазреждане: винаги готов за работа благодарение на литиево-йонната технология
Спиране на ударите за пробиване в метал и дърво и завиване на винтове
Electronic на Bosch за управление на оборотите: „Даване на газ“ от 0 до макс. чрез бутона на пусковия превключвател
Особено висока дълготрайност на сменяемия литиево-йонен акумулатор чрез електронна защита на акумулаторните клетки (ECP) на 
Bosch
Една акумулаторна батерия за всички – подходяща за инструментите на домашния майстор и градинските инструменти от 
акумулаторните литиево-йонни системи Power4All
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