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Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας με SDS plus

GBH 18V-21

Εφικτή ποιότητα Bosch – άνεση μπαταρίας και ισχύς χωρίς
ψήκτρες

Τα σημαντικότερα στοχεία
Τάση μπαταρίας 18.0 V

Ενέργεια κρούσης (σύμφωνα με την οδηγία
EPTA 05/2016)

2 J

Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με
τρυπάνια πιστολέτου

4 – 21 mm

Αριθμός παραγγελίας 0 611 911 101

> Περισσότερες πληροφορίες
προϊόντος

από 229,00 EUR*
Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία
Ενέργεια κρούσης (σύμφωνα με την
οδηγία EPTA 05/2016)

2 J

Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό
στροφών

0 – 5.100 min-1

Ονομαστικός αριθμός στροφών 0 – 1.800 min-1

Τάση μπαταρίας 18.0 V

Βάρος δίχως μπαταρία 2,4 kg

Στήριγμα εργαλείου SDS plus

Διαστάσεις συσκευασίας (πλάτος x μήκος
x ύψος)

370 x 450 x 150 mm

'Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (Κρουστικό
τρύπημα σε μπετόν)'
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 10 m/s²

Ανασφάλεια K 1,5 m/s²

'Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (Καλέμισμα)'
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 7 m/s²

Ανασφάλεια K 1,5 m/s²

Περιοχή τρυπήματος
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με
τρυπάνια πιστολέτου, από

4 mm

Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με
τρυπάνια πιστολέτου, έως

21 mm

Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με
τρυπάνια πιστολέτου

4 – 21 mm

Ιδανικός τομέας χρήσης σε μπετόν με
τρυπάνια πιστολέτου

6 – 10 mm

Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε μέταλλο 13 mm

Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο 30 mm

Πληροφορίες θορύβου/
κραδασμών
Κρουστικό τρύπημα σε μπετόν
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 10 m/s²

Ανασφάλεια K 1,5 m/s²

Καλέμισμα
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 7 m/s²

Ανασφάλεια K 1,5 m/s²
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Πλεονεκτήματα:
■ Ισχυρό σύστημα κρούσης με 2,0 J και τρεις λειτουργίες

(τρύπημα, τρύπημα με κρούση, καλέμισμα) εξασφαλίζουν
πολύπλευρη χρήση

■ Κινητήρας χωρίς ψήκτρες μειώνει την ανάγκη για
συντήρηση και βελτιώνει τον χρόνο λειτουργίας ανά
φόρτιση της μπαταρίας, λιγότερος χρόνος διακοπής της
λειτουργίας και αυξημένη διάρκεια ζωής

■ Καλή σχέση ισχύος προς βάρος με βάρος μόνο 2,4 kg;
ακόμη και αρκετά ικανό για ελαφριές εργασίες
καλεμίσματος
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