0 611 254 768 – GBH 2-26 DFR
Material number
EAN
Limitator de reglare a adâncimii 210
mm

0 611 254 768
3165140353366

✓

1 613 001 010

Mandrină interschimbabilă SDS-plus
2 608 572 213

Mandrină rapidă 13 mm
2 608 572 212

Mâner suplimentar
2 602 025 141

Valiză profesională
2 605 438 098

Ambalaj (L/l/h)
Tensiune, electrică

✓

✓

✓

✓
445x360x114
mm
230 V
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Date tehnice
Date tehnice
Putere nominală

800 W

Energie de percuţie, max.

2.7 J

Număr percuţii la turaţia nominală

0 – 4.000 percuţii/min

Turaţie nominală

0 – 900 rot/min

Greutate

2,9 kg

Lungime

407 mm

Lăţime

83 mm

Înălţime

210 mm

Sistem de prindere

SDS-plus

Domeniu de găurire
Diametru de găurire beton, burghie pentru
ciocan rotopercutor

4 – 26 mm

Aplicare opţională domeniu beton, burghie
pentru ciocan rotopercutor

8 – 16 mm

Diametru maxim de găurire, zidărie, carote

68 mm

Diam. max. găurire oţel

13 mm

Diam. max. găurire lemn

30 mm

Funcţii
Reglarea fără trepte a turaţiai

✓

Funcţionare dreapta/stânga

✓

Electronic

✓

Cuplaj de suprasarcină

✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile
Nivel zgomot

Nivelul de zgomot evaluat A al
sculei electrice este în mod
normal de: nivel presiune
sonoră 91 dB(A); nivel putere
sonoră 102 dB(A). Incertitudine
K= 3 dB.
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Avantaje
Poziţionare
Ciocanul multifuncţional rapid pentru utilizare zilnică

Avantaje client
Terminarea rapidă a lucrului datorită avansului rapid la găurire şi performanţelor ridicate la dăltuire graţie motorului puternic de 800 W şi energiei
de percuţie de 2,7 J
Fiabil i robust, cu durată lungă de viaă, datorită componentelor de înaltă calitate
Posibilităţi multiple de utilizare, cu funcţie stop rotaţie pentru lucrările de dăltuire

Alte avantaje
Mandrină interschimbabilă pentru trecerea rapidă de la găurirea cu percuţie în beton la găurirea fără percuţie în lemn şi metal
Cablu cu prindere pe bilă pentru prevenirea ruperilor de cablu
Placă rotativă de perii colectoare pentru aceeaşi putere la funcţionarea spre dreapta şi spre stânga
Cuplaj de suprasarcină pentru protejarea utilizatorului şi a sculei electrice
Funcţionare dreapta/stânga pentru eliberarea burghielor blocate
Reglare fără trepte a turaţiei pentru găurire curată
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