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Referência 0 601 9H5 304

Código de barras 4059952509419

2 baterias ProCORE18V 4.0Ah 
1 600 A01 6GB

✓

Carregador rápido GAL 18V-40 
Professional 
1 600 A01 9RJ

✓

Divisória para L-BOXX para ferramenta ✓

L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓
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Descrição

Trabalhos de construção Eletricistas Marceneiros e 
carpinteiros Construção em 
metal Setor sanitário, de 
aquecimentos, da climatização 
e do frio

Sem fio/com fio Sem fio

Dimensões da ferramenta (largura) 78 mm

Dimensões da ferramenta (comprimento) 191 mm

Dimensões da ferramenta (altura) 207 mm

Dimensões da embalagem (largura x 
comprimento x altura)

360 x 443 x 155 mm

Tensão da bateria 18.0 V

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 88 dB(A); nível de 
potência sonora 99 dB(A). 
Incerteza K= 5 dB.

Nota do produto ✓

Dados técnicos

Binário (suave/duro/máx.) 28/55/- Nm

N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª 
velocidade)

0 – 460 / 0 – 1.800 r.p.m.

Tipo de bateria Tecnologia

Amplitude de aperto da bucha, mín./máx. 1,5 / 13 mm

Peso sem bateria 1 kg

Escalões do binário 20+2

Diâmetro de perfuração

Ø máximo de perfuração madeira 35 mm

Ø máximo de perfuração aço 13 mm

Ø máximo de perfuração em alvenaria 13 mm

Diâmetro do parafuso

Ø máximo do parafuso 10 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 88 dB(A)

Nível de potência sonora 99 dB(A)

Incerteza K 5 dB

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
O potente berbequim com percussão de 18 V de classe mais baixa da Bosch com motor sem escovas

Benefícios para o utilizador
Resistente e potente: desempenho de 55 Nm e 1750 r.p.m. para a máxima eficiência ao trabalhar em madeira, metal e alvenaria

A bucha metálica robusta de 13 mm Roehm oferece uma transmissão ideal da força para perfuração e aparafusamento

O motor sem escovas garante a longa durabilidade da ferramenta e períodos de funcionamento da bateria mais longos
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