
Akkumulátorról és hálózatról  
is egyaránt müködtethető  
fúrókalapács

Forradalmi újítás:

Feltaláltuk a 
BiPower-t.



Zseniális képlet: 
            Akkumulátor + Hálózat = 360 BPS BiPower

Mi a közös Albert Einstein-ben és a Kress-ben?  

Mindketten nemzetközi hírnevet szereztek maguknak sváb 

feltalálóként. A híres fizikus felforgatta a világot 'tér és idő' 

elméletével. Kress az innovatív elektromos gépeivel 

hatékonyan vesz részt a mindennapokban. Legfrissebb 

példa erre: 360 BPS BiPower – Akkumulátorról és hálózatról 

is egyaránt működtethető, ezzel új dimenzióba helyezi az 

elektromos kisgép-technológiát.



Zseniális képlet: 
            Akkumulátor + Hálózat = 360 BPS BiPower

Maximális használhatóság

Akkumulátorhasználat 

a korlátlan 

mozgásszabadságért

Hálózatról való 

működtetés a 

hosszabb munka-

végzés érdekében

Kettő az 
egyben

  A leggyorsabb fúrási előrehaladást 

az innovatív motor, az állandó fordulatszám 

stabilizálás és a tökéletes ütőtechnika  

optimális összjátéka eredményezi

  Az akkumulátor magas hatásfoka  

és hosszú élettartama a rendkívül hatékony,  

kopásálló, szénkefe nélküli motornak és  

a 3,5 Ah kapacitású akkumulátornak  

köszönhető

  Innovatív, hatékony rezgéscsilla-

pító rendszer a kényelmes és fáradság-

mentes munkavégzés érdekében

További egyedülálló ismertetőjegyei



Zseniális technika: 
szénkefe nélküli, magas teljesítményű motor + továbbfejlesztett,  beépített akkutöltő

Akkutöltésenként 100 %-kal több furatot lehet vele 

készíteni, mint a konkurens 36 V-os fúró és vésőgépekkel
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Ez igen, akár  
272 furat* egy  

akkutöltéssel –  
Ez zseniális!

*6x40 mm

Az új 360 BPS BiPower előnyei: 

A szénkefe nélküli motor több mint 80 %-os hatásfokkal bír.

Előnye a többi hasonló akkus géppel szemben: 

  akkutöltésenként 100 %-kal több furatot lehet vele készíteni

  az állandó teljesítmény a leggyorsabb fúrási előrehaladást eredményezi

  kevesebb kopás, így kevesebb karbantartást igényel 

Egy igazi 'hosszútávfutó', amely minden mást sarokba szorít.
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B versenytárs
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8 x 70 mm 16 x 120 mm
Forrás: Kress kísérleti labor



Zseniális technika: 
szénkefe nélküli, magas teljesítményű motor + továbbfejlesztett,  beépített akkutöltő

A töltéshez csak csatlakoztatni kell 
a gépet a hálózathoz és lehet vele 
tovább dolgozni. Az akku-mulátor 
ez idő alatt is töltődik a beépített 
akkumulátortöltő segítségével
➞ nincs várakozási idő
➞  nem szükséges külön töltő hozzá
➞  nincs szükség pótakkumulátorra!

Az akkumulátor kapacitásjel-
ző jelzi az aktuális töltöttség 
állapotát

Piros figyelmeztető fény hívja fel 
a figyelmet a lemerült akkumulá-
tor töltésének szükségességére
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Tökéletes eredmény: 
             Kisebb rezgés, nagyobb teljesítmény

Rugós felfüggesztésű fogantyú

Az akkumulátor elhelyezke-
dése is csökkenti a vibrációt

Rezgéscsillapított  
pótmarkolat

Forrás: Kress kísérleti labor

Megengedett üzemidő órában 
(vibráció irányelv 2002/44/EG)
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A versenytárs

360 BPS BiPowerB versenytárs

C versenytárs

Az innovatív és rendkívül hatékony rezgéscsillapító 

rendszer érezhetően csökkenti a vibrációt és ezáltal 

kényelmes munkavégzést biztosít



Tökéletes eredmény: 
             Kisebb rezgés, nagyobb teljesítmény A gép további előnyei:

  Lítium-Ion akkumulátor technológia 2 év garanciával

  QuiXS gyorscsere rendszer az SDS-Plus befogásról  

gyorstokmányra1 

  Terheléskor vezérlő elektronika biztosítja az állandó  

fordulatszámot

  Magnézium öntvény meghajtóház hosszú élettartamot biztosít

  Forgáskikapcsolás a könnyű vésőmunkák érdekében

  Ütvefúró funkció kikapcsolása a normál fúráshoz és  

csavarozáshoz

  Biztonsági csúszó -tengelykapcsoló a munkavégző biztonsága 

érdekében

30 4,9 4

V / Ah min

36/3,5 45 0...850 2,9 2 2,9 2 26 68 13

Alapfelszereltség: 1x 36 V/ 3,5 Ah Lítium-Ion akkumulátor, kétkomponensű rezgéscsillapított markolat 
mélységütközővel, 4 m-es kábel, kenőzsír a fúró- és vésőszárakhoz, Klick-Box II profi koffer

Cikk Cikkszám

360 BPS BiPower 12 06 0501

Tartozékok

Akkumulátor és töltő Set ALK 360
amely tartalmaz 1 db USL 360 Li (14,4 – 36 V) univerzális töltőt és 1 db 36 V / 3,5 Ah Lítium-Ion  
akkumulátort

98 04 4501

Univerzális töltő USL 360 Li 98 04 4503

APF 360/3,5 akkumulátor 98 04 4502

1 QuiXS gyorstokmány 98 04 1502

2  EPTA 05/2009 szerint mérve

Forrás: Kress kísérleti labor

A versenytárs
B versenytárs
C versenytárs

360 BPS BiPower

QuiXS gyorscsere rendszer 
az SDS-Plus befogásról  
gyorstokmányra

35 %-kal gyorsabb fúrási sebesség, 
mint a konkurens 36 V-os fúró és vésőgépeknél

furatátmérő
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Akkumulátorról és hálózatról is egyaránt 

működtethető fúrókalapács, amely

  gyorsabb fúrási sebességre

  magasabb akkumulátor hatásfokra

  kisebb vibrációra képes

Egyedül a BPS BiPower tudja ezeket a  

fejlesztéseket nyújtani Önnek.

-ről röviden:

KRESS-elektrik GmbH & Co. KG
Hechinger Str. 48
D-72406 Bisingen/Zollernalbkreis
Telefon +49 (0) 74 76/87 300 
Telefax +49 (0) 74 76/87 191
e-mail: info@kress-elektrik.de

www.kress-elektrik.com
www.kress-elektrik.hu

Az innovatív   
    360 BPS BiPower

Az Ön szakkereskedője:

BiPower akció!
Szkennelje be a QR-kódot!

A változások és a tévedések jogát fenntartjuk.  
A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.
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