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Κρουστικό δράπανο
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700
Ένα για όλα. Όλα για ένα. Το
κατάλληλο κρουστικό δράπανο
για όλες τις εργασίες σας

Στο προϊόν

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- Το τρύπημα δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο - με το πάρα πολύ μικρό βάρος και το συμπαγή σχεδιασμό ο
χειρισμός του εργαλείου είναι ιδιαίτερα εύκολος

- Μεγάλες αποδόσεις τρυπήματος για εξαιρετική πολυπλευρικότητα. Με τον ισχυρό κινητήρα 700 W
έχετε για κάθε εργασία πάντοτε το κατάλληλο εργαλείο - για όλα τα υλικά, ακόμη και για μπετόν.

- Bosch Speed-Preselection: Ηλεκτρονική προεπιλογή του αριθμού των στροφών και έλεγχος μέσω
τροχού ρύθμισης και πληκτροδιακόπτη για τον ακριβή έλεγχο της εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες
του υλικού, για παράδειγμα κατά το τρύπημα λείων επιφανειών και το βίδωμα των βιδών

- διακόπτης λειτουργίας βίδωμα/τρύπημα/Τρύπημα με κρούση για εργασία σύμφωνα με τις ανάγκες του
υλικού

- Ταχυτσόκ με Press&Lock - απλή αλλαγή εργαλείου χάρη στο κλείδωμα του άξονα του δράπανου με το
πάτημα ενός κουμπιού

- Δεξιά και αριστερή περιστροφή: Επίσης ιδανικό για εργασίες βιδώματος
- Συμβατό με τον Drill Assistant (Βοηθός τρυπήματος) της Bosch για ακόμη πιο ακριβείς εργασίες:

Απλός καθορισμός του βάθους τρυπήματος και εργασία χωρίς σκόνη (προαιρετικά διαθέσιμο ως
εξάρτημα)

- Πρόσθετη χειρολαβή με αντιολισθητική λειτουργία: Μέσω μιας σύνδεσης μορφής εμποδίζεται η
ολίσθηση της πρόσθετης χειρολαβής από το λαιμό σύσφιγξης

- Νέος εργονομικός σχεδιασμός με ακόμη μεγαλύτερη αντιολισθητική επιφάνεια για καλύτερο χειρισμό
- Άνετη εργασία χάρη στον ενσωματωμένο διακόπτη για συνεχή λειτουργία
- Οδηγός καλωδίου με διάταξη ανάρτησης για πρακτική φύλαξη

Περαιτέρω πλεονεκτήματα προϊόντος
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https://www.bosch-do-it.com/gr/el/???????????/????????/universalimpact-700-3165140840774-199891.jsp


Robert Bosch GmbH

Υλικά παράδοσης

- Πρόσθετη χειρολαβή (2 609 256 D93)
- Οδηγός βάθους (2 603 001 019)
- Πλαστική κασετίνα

Κωδικός αριθμός:  0603131000
Κωδικός EAN: 3165140840774



Robert Bosch GmbH

Κρουστικό δράπανο

UniversalImpact 700

Τεχνικά στοιχεία
Ονομαστική ισχύς: 701 W

Ισχύς εξόδου, μέγ.: 530 W

Ροπή ακινησίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745: 17 Nm

Ροπή στρέψης (1η ταχύτητα / 2η ταχύτητα): 1,6 Nm

Ονομαστικές στροφές: 50 – 3.000 min-1

Αριθμός κρούσεων: 45.000 min-1

Βάρος: 1,7 kg

Περιοχή τρυπήματος
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν: 14 mm

Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα: 12 mm

Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο: 30 mm

Μέγιστη διάμετρος βιδών: 5 mm

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών
Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745.
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων).

Τρύπημα σε μέταλλο
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah: 10.0 m/s²

Ανασφάλεια K: 2.5 m/s²

Κρουστικό τρύπημα σε μπετόν
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah: 32.0 m/s²

Ανασφάλεια K: 3.5 m/s²

Βίδωμα
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah: 2.5 m/s²

Ανασφάλεια K: 1.5 m/s²

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 97 dB(A),
στάθμη ηχητικής ισχύος 108 dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.

Λειτουργίες



Robert Bosch GmbH

 Ονομαστική ισχύς
701 W

 Ταχυτσόκ
Γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στο κλείδωμα του άξονα με το πάτημα ενός κουμπιού

 Προεπιλογή αριθμού στροφών
Ελεγχόμενη εργασία σύμφωνα με τις ανάγκες του υλικού

 Η λειτουργία κρούσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί
Προσαρμογή του εργαλείου ανάλογα με το υλικό για άριστα αποτελέσματα εργασίας

 Bosch Electronic
Έλεγχος του αριθμού των στροφών μέσω του πληκτροδιακόπτη

Λειτουργίες
Ταχυτσόκ

Bosch Press + Lock

Προεπιλογή αριθμού στροφών

Καλώδιο 2,5 m

Δεξιά/αριστερή περιστροφή

Bosch Electronic

Απαλή λαβή

Εφαρμογή: Βίδωμα / τρύπημα χωρίς κρούση / τρύπημα με κρούση


