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Технически данни

Въртящ момент (мек/твърд/макс.) 15/30/- Nm

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

0 – 400 / 0 – 1.300 1/min

Тип на акумулатора Литиево-йонна

Обхват на захващане на патронника, мин.
/макс.

1 / 10 mm

Напрежение на акумулатора 12 V

Тегло без акумулатор 0.6 kg

Степени на въртящия момент 20+1

Тегло вкл. акумулатор 0,8 kg

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

Диаметър на отвора

Ø на отвора в дърво, макс. 19 mm

Ø на пробиване в стомана, макс. 10 mm

Диаметър на винта

Ø на винта, макс. 7 mm

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 79 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Сегмент

Сегменти Акумулаторен пробивен 
винтоверт 
Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Metal Камък Дърво

Артикулен номер 0 601 9F6 004

Баркод 3165140889810

1/2 L-BOXX вложка за инструмент и 
зарядно устройство 
1 600 A00 2UV

✓

Картонена кутия ✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Компактна и гъвкава за всяка задача в 12 V клас

Потребителска полза
Изключително къса конструкция на корпуса 132 mm за пробиване, фиксиране и завинтване на винтове в тесни пространства
Връзка FlexiClick на Bosch с вграден магнитен държач за битове дава възможност за приставка държач за битове, адаптер за 
патронник, ъглов адаптер и ексцентричен адаптер
Адаптерите за ъглова и за ексцентрична приставка могат да се регулират и фиксират в 16 различни положения на 360°, докато са 
на винтоверта
"One-Click" връзката осигурява здраво фиксиране към машината веднага
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