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Гайковерт Bosch акумулаторен ударен без батерия и 
зарядно, 18 V, 1050 Nm, 3/4", GDS 18V-1050 H 

 

 

Технически  характеристики : 

Напрежение на акумулатора 18.0 V 

Тегло без акумулатор* 2,9 kg 

Въртящ момент, макс.* 1 050 Nm 

Обороти на празен ход* 0 1/min 

Държач за инструменти 3/4" квадрат 

Въртящ момент на прекъсване, макс. 1 700 Nm 

Диапазон на регулиране на въртящия момент, мин./макс., І-во ниво 0/350 Nm 

Диапазон на регулиране на въртящия момент, мин./макс., ІІ-ро ниво 0/750 Nm 

Диапазон на регулиране на въртящия момент, мин./макс., ІІІ-то ниво 0/1050 Nm 

Обороти на празен ход (І-во ниво)* 0 1/min 

Обороти на празен ход (ІІ-ро ниво)* 
0-1.200 
1/min 

Обороти на празен ход (ІІІ-то ниво)* 
0-1.750 
1/min 

Степени на въртящия момент 3 

Честота на ударите 
0-2.600 
1/min 

Честота на ударите (І-во ниво)* 
0-1.600 
1/min 

Честота на ударите (ІІ-ро ниво)* 
0-2.400 
1/min 

Честота на ударите (ІІІ-то ниво)* 
0-2.600 
1/min 

Диаметър на винта 

Ø на винта M 14 – M 24 

Общи стойности на вибрациите (Затягане на болтове и гайки с максимално 
допустима големина) 

Стойност на вибрационните емисии ah 13,5 m/s² 

Несигурност K 1,5 m/s² 

Затягане на болтове и гайки с максимално допустима големина 

Стойност на вибрационните емисии ah 13,5 m/s² 

Несигурност K 1,5 m/s² 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Акценти на продукта 

 

GDS 18V-1050 H Professional е изключителният 3/4" ударен гайковерт с безчетков мотор за най- 

разнообразни области на приложение. Неговата технология BITURBO Brushless съчетава кабелна 

мощност и безжична свобода, изцяло максимизирана за батериите ProCORE 18V. Винаги, когато са 

необходими тежки натоварвания, новият ударен механизъм осигурява въртящ момент на затягане от 

1050 Nm и въртящ момент при разхлабване от 1700 Nm. Голямата гъвкавост в управлението на 

мощността се осигурява от настройките на 3 скорости/въртящи момента, които позволяват корекции 

според съответните работни изисквания. 

 

 

Оборудване и приложение 

 

Основните области на GDS 18V-1050 H Professional са приложения с метали (M10-M24) като строителна 

стоманена конструкция, метални монтажи, свързване на тръбопроводи, поддръжка на камиони и 

строителство с дървен материал. Той е съвместим с всички акумулаторни батерии и зарядни устройства 

Bosch Professional 18 V (професионална 18 V система). 

 
 

 
 
 

Продукт: Гайковерт Bosch акумулаторен ударен без батерия и зарядно, 18 V, 1050 Nm, 3/4", GDS 18V-1050 H 

Категория: Гайковерти акумулаторни без батерия и зарядно 

Бранд:  Bosch 

Категория бранд: Гайковерт Bosch 

https://tashev-galving.com/product/004-BSH1899/gaykovert-bosch-akumulatoren-udaren-bez-bateriya-i-zaryadno-18-v-1050-nm-3-4-gds-18v-1050-h
https://tashev-galving.com/cat/305281/gaykoverti-akumulatorni-bez-bateriya-i-zaryadno
https://tashev-galving.com/brand/bosch/gaykovert
https://tashev-galving.com/product/004-BSH1899/gaykovert-bosch-akumulatoren-udaren-bez-bateriya-i-zaryadno-18-v-1050-nm-3-4-gds-18v-1050-h
https://tashev-galving.com/cat/305281/gaykoverti-akumulatorni-bez-bateriya-i-zaryadno
https://tashev-galving.com/brand/bosch
https://tashev-galving.com/brand/bosch/gaykovert

