Půjčovna nářadí
Palackého 1398
769 01 Holešov
Tel: 573 396 092

Označení produktu
Řada produktu

Bosch profi

Model produktu

Bosch Professional GBH 18V-26 F

Technické údaje o produktu
Energie příklepu, max.

2.6 J

Počet příklepů při jmenovitých otáčkách

0 – 4350 úderů za minutu

Jmenovité otáčky

0 – 890 min-1

Napětí akumulátoru

18 V

Délka

347 mm

Výška

225 mm

Max. průměr vrtání, ocel

13 mm

Max. Ø vrtání do dřeva

30 mm

Průměr vrtání do betonu s vrtáky do kladiv

4 – 26 mm

Optimální rozsah použití v betonu s vrtáky do kladiv

8 – 16 mm

Sekání do betonu
Hodnota emise vibrací ah

13 m/s²

Nepřesnost K

1.5 m/s²

Vrtání do kovu
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

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá 6:30-17:00
So 8:00-11:00

Charakteristika produktu














Bezkartáčový motor EC: kompaktní, chráněný proti prachu, lehký a absolutně bezúdržbový
Vibration Control: oddělená rukojeť pro práci bez únavy
Dlouhá doba chodu: až 216 otvorů do betonu na jediné nabití akumulátoru (6 × 40 mm)
Pracovní osvětlení pomocí LED: optimální viditelnost na pracovišti
Ergonomický design: nejlepší vodorovný přenos síly na vrtaný otvor
Electronic Cell Protection (ECP): chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým
vybitím
Inovativní akumulátory COOLPACK: zabezpečují optimální vyzařování tepla, a prodlužují tak
životnost až o 100 % (srovn. lithium-iontové akumulátory bez COOLPACK)
Odbourání paměťového efektu: akumulátor lze dobíjet kdykoliv, bez ohledu na stav nabití, aniž
by se poškodily články
Nejrychlejší doba nabíjení: za 35 min je akumulátor nabitý na 80 %
Výměnné sklíčidlo pro rychlý přechod mezi vrtáním s příklepem do betonu a vrtáním bez
příklepu do dřeva a kovu
O 50 % větší výkon s intenzitou příklepu kabelového nářadí pro rychlou a flexibilní práci (v
porovnání s předcházejícím modelem GBH 18 V-EC)
Větší ochrana uživatele díky funkci KickBack Control (KBC) a lepší kontrola díky Electronic
Precision Control (EPC)
Bezprašné vrtání s novým integrovaným a volitelným odsáváním prachu GDE 18V-16

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá 6:30-17:00
So 8:00-11:00

