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Технически данни

Въртящ момент (мек/твърд/макс.) 31/60/- Nm

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

0 – 600 / 0 – 1.900 1/min

Обхват на захващане на патронника, мин.
/макс.

1,5 / 13 mm

Напрежение на акумулатора 18 V

Тегло без акумулатор 1.2 kg

Степени на въртящия момент 20+1

Тегло вкл. акумулатор 1,8 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. 38 mm

Ø на пробиване в стомана, макс. 13 mm

Диаметър на винта

Ø на винта, макс. 10 mm

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 87 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Сегмент

Сегменти Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Metal Камък Дърво

Артикулен номер 0 601 9G1 102

Баркод 3165140867214

1/2 L-BOXX вложка за 
инструмент 
1 600 A00 2WA

✓

Картонена кутия ✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Повиши качеството си на работа – адаптирай съответно мощността.

Потребителска полза
Ефективен: най-добри резултати – благодарение на голямата мощност и индивидуалните настройки на инструмента в 
приложението Toolbox.
Издръжлив: Разработен за интензивна работа – благодарение на безчетковия мотор и здрав, изцяло метален патронник.
Ергономичен: Удобно управление благодарение на малката дължина на главата и новата форма на ръкохватката.
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