Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

GSB 12V-15

από 189,00 EUR*
Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το μικρότερο εργαλείο δυνατό πακέτο 12 V με λειτουργία
κρουστικού τρυπήματος

Τα σημαντικότερα στοχεία
Τάση μπαταρίας

12 V

Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.

10 mm

Διάμετρος βιδών, μέγ.

7 mm

Αριθμός παραγγελίας 0 601 9B6 906

> Περισσότερες πληροφορίες
προϊόντος

Τεχνικά στοιχεία

Πληροφορίες θορύβου/
κραδασμών

Τεχνικά στοιχεία
Ροπή στρέψης (μαλακή/σκληρή/μέγ.)
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η
ταχύτητα)
Αριθμός κρούσεων, μέγ.

15/30/- Nm
0 – 380 / 0 – 1.300
min-1
19.500 min-1

Περιοχή σύσφιγξης του τσοκ, ελάχ./μέγ.
Τάση μπαταρίας

1 / 10 mm
12 V

Βαθμίδες ροπής στρέψης

20+1

Διαστάσεις εργαλείου (ύψος)

182 mm

Διαστάσεις συσκευασίας (πλάτος x μήκος
x ύψος)
Χωρητικότητα μπαταρίας

360 x 440 x 125 mm

Τρύπημα σε μέταλλο
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah

2,5 m/s²

Ανασφάλεια K

1,5 m/s²

Τρύπημα με κρούση σε τοιχοποιία
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah

10,5 m/s²

Ανασφάλεια K

1,5 m/s²

Βίδωμα
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah

2,5 m/s²

Ανασφάλεια K

1,5 m/s²

2 Ah

Χρόνος φόρτισης (80 %/100 %) περίπου
Βάρος με μπαταρία

35/45 λεπτά [2,0 Ah]
1 kg

Διάμετρος τρυπανιού
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.

19 mm

Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας, μέγ.

10 mm

Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.

10 mm

Διάμετρος βίδας
Διάμετρος βιδών, μέγ.
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Πλεονεκτήματα:
■

■

■

Με 189 mm η πιο συμπαγής κατασκευή στην κατηγορία του
για ιδανικό χειρισμό κυρίως στις εργασίες τρυπήματος και
βιδώματος πάνω από το κεφάλι και σε στενά σημεία
Πρόσφατα εξελιγμένο πλανητικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων για
δυνατές εργασίες βιδώματος και τρυπήματος σε ξύλο και
μέταλλο καθώς και εργασίες τρυπήματος με κρούση σε
τοιχοποιία
Υψηλής ποιότητας τσοκ Auto-Lock 10 mm
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