
Доставя се с: 
Li-Ion Акумулаторна бормашина BR2 15Li, Li-Ion Акумулаторен ударен винтоверт GUR 15Li, 2 Li-Ion 1.3Ah
батерии, зарядно устройство, чанта за електроинструменти

Li-Ion Комплект

BR2 15Li & GUR 15Li
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Технически данни

Модел: BR2 15Li GUR 15Li
Напрежение: 14.4V 14.4V
Батерия: Li-Ion (сменяема) Li-Ion (сменяема)
Капацитет на батерията: 1.5 Ah 1.5 Ah
Време за зареждане: 30 min 30 min
Обороти на празен ход: 0–450 / 0–1450 min-1 0–2400 min-1

Честота на ударите на празен ход: – 0–3200 min-1

Регулиране на въртящия момент: 25+1 –
Максимален въртящ момент: 35 Nm 145 Nm
Обхват на патронника: 10 mm –
Тегло (вкл. батерията)  
(EPTA процедура 01/2003) 1.3 kg 1.3 kg

• Настройка на скоростта и реверс
• Високи обороти на 2-ра предавка  

за по-добро пробиване
• Висок въртящ момент за различни 

приложения
• Бързостягащ патронник
• Модерен и ергономичен дизайн
• Брой на степените на въртящия момент: 25
• Добра видимост на работната зона 

благодарение на силно светодиодно 
осветяване

• Светодиодна индикация за зареждане на 
батерията

• Синхронизирана двускоростна предавка
• Електрическа спирачка
• Застопоряване на вретеното
• Оптимизирана консумация на енергия, 

позволяваща по-голям брой операции с едно 
зареждане на батерията

• Бързо зарядно устройство с активно 
вентилиране

• Удобна ръкохватка с покритие от еластолан

• Настройка на скоростта и реверс
• Метална редукторна кутия за висока 

надеждност
• Висок въртящ момент за различни приложения
• Модерен и ергономичен дизайн
• Електрическа спирачка
• Добра видимост на работната зона 

благодарение на силно светодиодно 
осветяване

• Светодиодна индикация за зареждане на 
батерията

• Бързо зарядно устройство с активно 
вентилиране

• Удобна ръкохватка с покритие от еластолан 

BR2 15Li

Cat.№: 14000500302 (EU); 14020500302 (UK)

GUR 15Li

(BR2 15Li)

Предимства на  
Li-ion батерия:

• Приблизително 2 пъти повече 
цикли на презареждане в 
сравнение с Ni-Cd

• 40% по-олекотена
• Липса на “memory effect”
• Без ефект на саморазреждане
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