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Młot udarowy z uchwytem
SDS-max Bosch GBH 8-45 DV
Professional ( 0611265000 )
Cena

3 411,24 zł

Czas wysyłki

2-5 dni

Numer katalogowy

0611265000

Kod producenta

bosch 0611265000

Kod EAN

3165140542265

Opis produktu

Młot udarowy z uchwytem SDS-max
Bosch GBH 8-45 DV Professional 0611265000
Młot udarowy o mocy 1500 W i niskim poziomie drgań.

Profesjonalne młoty marki Bosch to niezawodne i bardzo wytrzymałe narzędzia. Należą do jednych z najlepszych i
najmocniejszych na rynku. GBH 8-45 DV Professional zapewnia najwyższą wydajność podczas wiercenia i dłutowania dzięki
zastosowaniu silnika o mocy 1.500 W i energii udaru 12,5 J. Młoty udarowe wykorzystywane są w firmach budowlanych i
remontowych na całym świecie. Coraz to nowe innowacje pozwalają zachować wysoką kulturę pracy urządzeń i zapewnić
długotrwałą żywotność, a dostęp do części zamiennych umożliwia bezproblemową naprawę urządzeń.
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Cechy produktu

Trwałe komponenty wykonane z metalu gwarantują długą żywotność
Automatyczna blokada włącznika zapewnia optymalny komfort obsługi podczas
długotrwałego dłutowania
Sprzęgło przeciążeniowe chroniące użytkownika i urządzenie
System łagodnego rozruchu umożliwia precyzyjne nawiercanie
Regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalny dobór parametrów pracy w
zależności od rodzaju zastosowania
Najwyższa wydajność podczas wiercenia i dłutowania dzięki zastosowaniu silnika o mocy
1.500 W i energii udaru 12,5 J
Niski poziom drgań – zaledwie 7 m/s² podczas dłutowania i 8 m/s² podczas wiercenia
dzięki inteligentnemu, potrójnemu systemowi tłumienia drgań
Funkcja Turbo Power podwyższa moc w trybie dłutowania dzięki wykorzystaniu energii,
która w trybie wiercenia zapewnia ruch obrotowy

W zestawie z GBH 8-45 DV Professional
Sukno maszynowe
Walizka narzędziowa
Rękojeść dodatkowa
Smar w tubie

Specyfikacja techniczna
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Moc nominalna
Energia udarowa
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej
Nominalna prędkość obrotowa
Waga
System montażu narzędzi
Zakres wierceń
Ø otworu w betonie, wiertła do młotów
Opt. zakres zastos. do betonu, wiertła do młotów
Ø otworu w betonie, wiertła przebiciowe
Ø wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie
Wiercenie z udarem w betonie
Wartość emisji drgań ah
Błąd pomiaru K
Dłutowanie
Wartość emisji drgań ah
Błąd pomiaru K

1,500 W
12,5 J
1380 - 2760 udary/min
0 - 305 min-1
8.9 kg
SDS-max
12 - 45 mm
20 - 40 mm
80 mm
125 mm
8 m/s²
1.5 m/s²
7 m/s²
1.5 m/s²

Dodatkowe informacje

Optymalne przeniesienie mocy
- do dużych młotów

Komfortowa praca
dzięki niskiemu poziomowi drgań wskutek
dodatkowej gumowej/piankowej izolacji rękojeści

Ochrona użytkownika i narzędzia w
przypadku przeciążenia lub zablokowania
narzędzia w materiale
Brak gwałtownego odrzutu w przypadku
zablokowania narzędzia wskutek odłączenia
zabieraka w uchwycie i obniżenia momentu
obrotowego

Najlepszy rezultat i stała prędkość pracy
dzięki elektronicznej regulacji prędkości, także pod
obciążeniem

Turbo Power
Więcej mocy dla szybszego działania

Zwycięzca testu
przy średniej prędkości wiercenia – wynik
stwierdzony przez niezależny instytut badań i
certyfikacji SLG.

Zapobiega samoczynnemu rozruchowi
urządzenia
po przerwie w dostawie prądu. Dopiero po
ponownym, świadomym włączeniu narzędzie
będzie gotowe do użycia

Najlepszy rezultat pracy dzięki regulacji
prędkości
do zastosowań wymagających ograniczenia
prędkości pracy

Prace budowlane
Elektronarzędzia profesjonalne Bosch do prac
budowlanych
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