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Bosch PHO 3100
Cena brutto

599,00 zł

Cena netto

486,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godz.

Kod producenta

0 603 271 100

Kod EAN

3165140441155

Producent

Bosch

Opis
Bosch PHO 3100
Strug
Moc, wydajność i precyzja zapewniają najwyższą jakość strugania
Wydajny silnik 750 W radzi sobie z wymagającymi pracami o głębokości strugania do 3,1 mm
System noży Woodrazor zapewnia wysoką jakość obróbki powierzchni w szybki i łatwy sposób
Dwustronny system wyrzutu wiórów z możliwością podłączenia worka na pył lub odkurzacza
W wyposażeniu znajduje się prowadnica równoległa umożliwiająca idealnie równe i precyzyjne struganie
Idealny do strugania, fazowania krawędzi i usuwania powłok z drewna

Moc, precyzja i najwyższa wydajność strugania na głębokość do 3,1 mm
Ciesz się najwyższej jakości rezultatem pracy dzięki precyzyjnemu i kompaktowemu strugowi PHO 3100. Wydajny silnik 750 W jest idealny do
wymagających zadań związanych ze struganiem o głębokości do 3,1 mm. Gładkie powierzchnie można uzyskać w łatwy sposób dzięki
opatentowanemu systemowi noży Woodrazor w połączeniu z wysoką prędkością bez obciążenia. Dwustronny system wyrzutu wiórów z
możliwością podłączenia worka na pył lub odkurzacza pomaga utrzymać miejsce pracy w czystości. Idealny do strugania, fazowania krawędzi i
usuwania powłok z twardego i miękkiego drewna. Znajdująca się w wyposażeniu standardowym prowadnica ułatwia równe i precyzyjne
struganie.
Zaprojektowany do różnego rodzaju wymagających prac
Wydajne struganie powierzchni, belek i framug drewnianych
Precyzyjne dopasowywanie długości drewnianych drzwi i półek
Z dużą dokładnością fazuj krawędzie i narożniki krzeseł oraz stołów
Łatwiejszy chwyt, zapewniający większy komfort i lepszą kontrolę
Miękka, gumowana okładzina Softgrip zapewnia lepszy chwyt, a także pewniejszą i komfortową obsługę narzędzia – praktyczna funkcja w
zastosowaniach wymagających długiego czasu pracy narzędziem.

Łatwe, kontrolowane fazowanie krawędzi
3 rowki w kształcie litery V zapewniają łatwe prowadzenie narzędzia, umożliwiając komfortowe fazowanie krawędzi.

Z łatwością dbaj o bardziej higieniczne środowisko pracy
Dzięki dwustronnemu systemowi wyrzutu wiórów możesz wybrać wyrzut wiórów na prawą lub lewą stronę i podłączonego do niego worka na pył
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lub odkurzacza. Dmuchawa zapobiega gromadzeniu się wiórów i oferuje możliwość pracy bez przerw.
Ochrona noża struga i obrabianej powierzchni
W czasie, gdy strug nie jest używany sprężynowa stopka parkująca uruchamiana jest automatycznie, chroniąc nóż struga i powierzchnię pod
narzędziem.
Prowadzenie narzędzia i precyzyjna regulacja głębokości strugania
Gałka regulacji głębokości pełni funkcję rękojeści dodatkowej, ułatwiając prowadzenie narzędzia i umożliwiając precyzyjne ustawienie głębokości
strugania.
Precyzyjne cięcie i wyjątkowo łatwa obsługa
Znajdującą się w wyposażeniu standardowym prowadnicę można podłączyć do narzędzia w celu ułatwienia obsługi i zwiększenia precyzji.
Dane techniczne
Moc nominalna - 750 W
Moc na wyjściu - 420 W
Głębokość strugania - 0 – 3,1 mm
Głębokość wręgowania - 0 – 9 mm
Szerokość strugania - 82 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia - 16.500 min-1
Ciężar urządzenia - 2,6 kg
W zestawie:
Nóż do struga z węglików spiekanych
Sześciokątny klucz kołkowy
Walizka z tworzywa sztucznego
Prowadnica równoległa
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