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Descrição

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

Sem fio/com fio Sem fio

Dimensões da ferramenta (largura) 54 mm

Dimensões da ferramenta (comprimento) 139 mm

Dimensões da ferramenta (altura) 177 mm

Dimensões da embalagem (largura x 
comprimento x altura)

360 x 440 x 130 mm

Nº de rotações em vazio 0-1.200 U/min

Peso com bateria incluída 0,9 kg

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 87 dB(A); nível de 
potência sonora 100 dB(A). 
Incerteza K= 3 dB.

Nota do produto ✓

Dados técnicos

N.º de rotações em vazio (1.º nível) 0-1.200 r.p.m.

N.º de rotações em vazio (2.º nível) 0-2.600 r.p.m.

Escalões do binário 2

Binário máx. 110 Nm

Número de impactos nominal 0-3.100 ipm

Número de impactos (1.º nível) 0-2.700 ipm

Número de impactos (2.º nível) 0-3.100 ipm

Tensão da bateria 12.0 V

Porta-ferramentas 1/4'' Sextavado Uni

Diâmetro do parafuso

Ø do parafuso M 4 – M 12

Referência 0 601 9E0 003

Código de barras 3165140799867

Divisória para L-BOXX para 
acessórios ✓

Divisória para L-BOXX para 
ferramenta ✓

L-BOXX 102 
1 600 A01 2FZ

✓

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
Aparafusadora de impacto mais compacta da categoria de 12 V da Bosch - com motor sem escovas

Benefícios para o utilizador
A sua forma compacta garante um manuseamento perfeito, mesmo em locais apertados e operações acima da cabeça do utilizador

Para maior precisão durante o aparafusamento, o controlo de potência de 2 velocidades evita o aparafusamento em excesso de parafusos 
pequenos

Adequada para a maioria das aplicações convencionais de uma aparafusadora de impacto sem fio devido ao binário potente de 110 Nm
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