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Akumulátorové vrtací
kladivo

Uneo

Všestranné akumulátorové
nářadí 3 v 1 na vrtání,
příklepové vrtání a šroubování

K výrobku
Kč 3 329,00*
* Nezávazná doporučená spotřebitelská cena včetně DPH.

Hlavní atributy výrobku
-

Pneumatický příklepový mechanismus pro snadné a rychlé vrtání i do betonu
Rychloupínací sklíčidlo SDS quick pro intuitivní a snadnou výměnu příslušenství během 3 sekund
Dvoustupňová převodovka poskytuje vyšší rychlost či krouticí moment podle potřeby
Kladivo, vrtačka a šroubovák na beton, zdivo, dlaždice, dřevo a kov
Power for ALL – nízká hmotnost 1,2 kg s vyměnitelným akumulátorem 12 V
Power for ALL: Jeden akumulátor a jedna nabíječka pro celý systém nářadí Home & Garden

Další výhody výrobku

Objednací číslo: 0603984022
Čárový kód EAN: 3165140668750
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Akumulátorové vrtací kladivo

Uneo
Technické údaje
Napětí akumulátoru: 10,8 V
Kapacita akumulátoru: 1,5 Ah
Max. počet vyvrtaných otvorů na jedno nabití akumulátoru (do betonu): 31
Max. počet vyvrtaných otvorů na jedno nabití akumulátoru (do měkkého dřeva): 72
Max. počet šroubů na jedno nabití akumulátorů: 88
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň): 0 – 280 / 900 ot/min
Počet příklepu: 0 – 4.800 příklepů/min
Síla jednotlivého příklepu (EPTA): 0,5 J
Příklepový mechanismus Bosch: pneumatický
Hmotnost: 1,2 kg

Rozsah vrtání

Max. Ø vrtání do betonu: 10 mm
Max. průměr děr do oceli: 8 mm
Max. Ø vrtání do dřeva: 10 mm

Informace k hlučnosti/vibracím
Naměřené hodnoty byly zjištěny podle normy EN 60745.
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů).

Příklepové vrtání do betonu

Hodnota emise vibrací ah: 13.0 m/s²
Nepřesnost K: 2.5 m/s²

Vrtání do kovů

Hodnota emise vibrací ah: 2.5 m/s²
Nepřesnost K: 1.5 m/s²

Šroubování

Hodnota emise vibrací ah: 2.5 m/s²
Nepřesnost K: 1.5 m/s²

Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku 83 dB(A);
hladina akustického výkonu 94 dB(A). Nejistota K= 3 dB.
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Funkce

12 V

Napětí akumulátoru

Kompaktní design

Kompaktní konstrukce, nízká hmotnost

Pneumatický příklepový mechanismus

Maximální využití síly

Upínání nástrojů SDS quick

Rychlá a jednoduchá výměna nástroje

Rozsah použití

Šroubování / vrtání / vrtání s příklepem

Dvoustupňová převodovka

Mimořádná životnost, optimální přenos síly

Funkce
12 V
Lithium-iontová technologie
Pneumatický příklepový mechanismus
Elektronická ochrana článků Bosch (ECP)
Uchycení vrtáku SDS quick
Použití: šroubování / vrtání / vrtání s příklepem
Softgrip
Elektronika Bosch

