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Dados técnicos

Potência absorvida 1.700 W

Energia de impacto 23 J

Número de impactos às rotações nominais 900 – 1.700 i.p.m.

Peso 11,4 kg

Encaixe para o acessório SDS-max

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 94 dB(A); nível de 
potência sonora 105 dB(A). 
Incerteza K= 3 dB.

Material number 0 611 336 000

EAN 3165140546973

Número Baretool 3611C36000

Bisnaga de massa 
consistente 
ref.ª 1 615 430 010

✓

Mala de transporte ✓

Pano para o martelo ✓

Ponteiro 
2 608 690 167

✓

Punho adicional 
ref.ª 1 615 132 129

✓

Tensão, elétrica 230 V

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
O martelo demolidor hexagonal de 11 kg mais potente da Bosch

Benefícios para usuário
A melhor relação potência-peso graças ao motor de 1.700 W e aos 23 Joule de energia de impacto individual com apenas 11,4 kg (seg. EPTA)

Vibrações reduzidas de apenas 8 m/s² graças ao punho principal e lateral desacoplado e ao mecanismo de percussão otimizado, que minimiza 
as vibrações existentes

Manuseamento ideal para trabalhos no sentido para o solo através do formato oblongo do martelo demolidor hexagonal

Mais vantagens
Longa duração graças a componentes metálicos robustos

Força de impacto ajustável para a combinação certa entre aplicação e material

Indicador de manutenção para indicar a substituição das escovas de carvão

Vario-Lock: regulação em 12 níveis da posição de cinzelamento para adaptação à respetiva posição de trabalho (p. ex. na utilização com cinzel 
para ladrilhos)

Constant-Electronic para rotações constantes sob carga

Interruptor de ligar/desligar fácil de aceder a partir do punho principal

Ponteiro RTec Speed incluído no material a fornecer para operacionalidade imediata


