
0 601 9G8 000 – GSR 120-LI

Bosch Power Tools | © Роберт Бош ЕООД | 12.01.2021

Технически данни

Въртящ момент (мек/твърд/макс.) 14/30/- Nm

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

0 – 400 / 0 – 1.500 1/min

Тип на акумулатора Литиево-йонна

Обхват на захващане на патронника, мин.
/макс.

0,8 / 10 mm

Тегло без акумулатор 0.8 kg

Степени на въртящия момент 20+1

Напрежение на акумулатора 12 V

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. 20 mm

Ø на пробиване в стомана, макс. 10 mm

Диаметър на винта

Ø на винта, макс. 8 mm

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 67 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 78 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Сегмент

Сегменти Акумулаторен пробивен 
винтоверт Свобода

Сегмент кореспонденция Дърво Metal

Артикулен номер 0 601 9G8 000

Баркод 3165140955683

2 x акумулаторна батерия GBA 12V 2.0
Ah 
1 600 Z00 02X

✓

Зарядно устройство GAL 1210 CV 
Professional ✓

Куфар за инструменти ✓
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Ттърговска информация

Позициониране
2 в 1 с висока мощност за по-малко

Потребителска полза
Мощност и издържливост достъпни за завинтване и пробиване
2-скоростният редуктор дава възможност за висока производителност и отличен въртящ момент
Електронна защита на акумулаторните клетки Electronic Cell Protection за по-продължителен живот на акумулаторната батерия и по-
голяма издържливост
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