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Material number 0 611 267 600 0 611 267 601

EAN 3165140843652 3165140843669

Número Baretool 3611B67600 3611B67600

Batente de profundidade 210 
mm 
1 613 001 010

✓ ✓

Bucha alternativa SDS-plus 
2 608 572 213

✓ ✓

Bucha de aperto rápido 
2 608 572 212

✓ ✓

Divisória para L-BOXX ✓

L-BOXX 
1 605 438 166

✓

Mala de transporte ✓

Pano para o martelo ✓ ✓

Punho adicional 
2 602 025 141

✓ ✓

Tensão, elétrica 230 V 230 V
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Dados técnicos

Potência absorvida 880 W

Energia de impacto 3,2 J

Número de impactos às rotações nominais 0 – 4.000 i.p.m.

Rotação nominal 0 – 900 r.p.m.

Peso 3,1 kg

Comprimento 402 mm

Altura 216 mm

Encaixe para o acessório SDS-plus

Alcance de perfuração

Diâ. de perfuração betão, brocas para martelo 4 – 28 mm

Gama apl. otim. betão, brocas para martelo 8 – 16 mm

Ø de perfuração em betão com brocas de coroa 
oca

68 mm

Diâmetro máx. de perfuração alvenaria, brocas 
de coroa

68 mm

Ø máx. de perfuração aço 13 mm

Ø máx. de perfuração madeira 30 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 90 dB(A); nível de 
potência sonora 101 dB(A). 
Incerteza K= 3 dB.

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
Máximo desempenho com o inteligente KickBack Control

Benefícios para usuário
O melhor desempenho da sua classe com mais potência

Maior proteção para o utilizador com o KickBack Control (KBC), para minimizar o risco de ferimentos

Amortecimento das vibrações ativo com oscilador de contrapeso para valores de vibrações mínimos

Mais vantagens
Carcaça da engrenagem em magnésio para uma maior robustez

Esfera de articulação para evitar ruturas do cabo

Porta-escovas rotativo para uma potência constante na rotação à direita e à esquerda

Embraiagem de segurança contra sobrecarga para proteção do utilizador e da máquina

Rotação reversível direita/esquerda para libertar brocas encravadas

Regulação contínua das rotações para furar com precisão

Botão de bloqueio para um trabalho contínuo e sem fadiga

Mandril substituível para a troca rápida entre furar com percussão em betão e furar sem percussão em madeira e metal


