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Технически данни

Номинална консумирана мощност 710 W

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

200 – 850 / 600 – 2.500 1/min

Тип на лазера 650 nm, <1 mW

Клас на лазера 2

Макс. Ø на пробиване в стомана 13 mm

Макс. Ø на пробиване в дърво 40 mm

Диапазон на затягане на патронника 1,5 – 13 mm

Ход 90 mm

Размери на основната плоча (Ш x Д x В) 330 x 350 x 30 mm

Тегло на машината 11,2 kg

Размери на опаковката (дължина x широчина 
x височина)

327 x 281 x 744 mm

Напрежение 230 V

Функции

Лазер като помощ при пробиване ✓

Вградено работно осветление ✓

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 77 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 90 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Артикулен номер 0 603 B07 000

Баркод 3165140569187

Бързозатягаща скоба 
1 600 A00 0TT

✓

Успореден ограничител 
1 600 A00 0UA

✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Изпитайте удоволствие от лесно и удобно пробиване с прецизни резултати

Потребителска полза
Дигитална система за лесно отчитане на оборотите на пробиване и дълбочините
Бързозатягаща скоба фиксира дори кръгли материали за точност при пробиване
Прецизен патронник без ключ затяга автоматично свредлото
2-скоростен редуктор: висока мощност на І предавка, високи обороти на ІІ предавка
Лесно настройване на скоростта към материалите с Bosch Electronic за по-добри резултати
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