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Akumulatora perforators

Uneo

Daudzpusīgs bezvadu
instruments trīs vienā urbšanai,
skaldīšanai un kalšanai

Doties uz izstrādājumu
€ 159,99*

* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ar PVN

Izstrādājuma galvenās iezīmes
-

Pneimatiskā āmura mehānisms vieglai un ātrai urbšanai pat cementā
SDS quick urbjpatrona intuitīvajai un vieglajai 3 sekunžu instrumentu maiņai
Divu ātrumu pārnesums sniedz lielāku ātrumu un griezes momentu, atkarībā no pielietojuma
Skaldiet, urbiet un skrūvējiet cementā, mūrī, flīzēs, kokā un metālā
Sistēma Power for ALL – Viegls 1,2 kg instruments ar maināmu 12V akumulatoru
Sistēma Power for ALL: viens akumulators un uzlādes ierīce spēj nodrošināt elektrobarošanu visai
Home & Garden (māja un dārzs) instrumentu grupai

Citas izstrādājuma priekšrocības

Piegādes komplekts
-

1 akumulators PBA 12V 2.5Ah O-B
Koferis
Betona urbis, Ø 6 un 8 mm
Adapters apaļajam kātam
Universāls urbis, Ø 5 un 6 mm
4 gari uzgaļi
Uzlādes ierīce AL 1115 CV

Pasūtījuma numurs: 0603984027
EAN kods: 3165140877596
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Akumulatora perforators

Uneo
Tehniskie dati
Akumulatora spriegums: 12 V
Akumulatora ietilpība: 2,5 Ah
Maks. urbumu skaits ar vienu akumulatora uzlādi (betons): 38
Maks. urbumu skaits ar vienu akumulatora uzlādi (mīksta koksne): 90
Maks. skrūvju skaits ar vienu akumulatora uzlādi: 110
Ātrums tukšgaitā (1. ātrums/2. ātrums): 0 – 280 / 900 apgr./min.
Triecienu biežums: 0 – 4.800 min.-1
Viena trieciena enerģija (EPTA): 0,5 J
Bosch pneimatiskais āmurs: pneimatisks
Iekārtas svars: 1,2 kg

Urbšanas diapazons

Maks. urbšanas Ø betonā: 10 mm
Maks. urbšanas Ø tēraudā: 8 mm
Maks. urbšanas Ø kokā: 10 mm

Informācija par troksni/vibrāciju
Izmērītās vērtības ir noteiktas atbilstoši EN 60745.
Kopējā vibrācijas vērtība (vektoru summa trijos virzienos).

Triecienurbšana betonā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah: 13.0 m/s²
Izkliede K: 2.5 m/s²

Urbšana metālā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah: 2.5 m/s²
Izkliede K: 1.5 m/s²

Skrūvēšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah: 2.5 m/s²
Izkliede K: 1.5 m/s²

Elektriskā instrumenta A klases trokšņa līmenis parasti ir šāds: skaņas spiediena līmenis ir 83 dB(A),
savukārt akustiskās jaudas līmenis ir 94 dB(A). Nenoteiktība K= 3 dB.
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Funkcijas

12 V

Akumulatora spriegums

Kompakts dizains

Kompakta konstrukcija, neliels svars

Pneimatisks triecienmehānisms

Liela izmantotā jauda

SDS quick darbarīku turētājs

Ātra un vienkārša ievietojamo instrumentu nomaiņa

Pielietojuma veids

Skrūvēšana/urbšana/urbšana ar triecieniem

2 pakāpju reduktors

Izcila ilgmūžība, lieliska spēka pārvade

Funkcijas
12 V
Litija-jonu tehnoloģija
Pneimatisks triecienmehānisms
Bosch elektroniskā akumulatora elementu aizsardzība (ECP)
Urbju pievienošanas sistēma ”SDS Quick“
Lietojums: skrūvēšana/urbšana/urbšana ar triecieniem
Rokturis ar mīkstu pārklājumu
Bosch sistēma ”Electronic“

