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Cod comandă 0 600 8B8 001

Cod EAN 3165140925648

Ambalaj de carton ✓

Capac lanţ ✓

Ghidaj ✓

Lanţ de ferăstrău ✓

Date tehnice



0 600 8B8 001 – UniversalChain 18

Bosch Power Tools | © Robert Bosch SRL | 28.07.2022

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Timp de încărcare acumulator 79 min

Timp de încărcare rapidă acumulator încărcat în proprţie de 80% în 
65 min

Rezervor ulei 80 ml

Tăieri per încărcare acumulator 40 de tăieri de 75 mm cu 
acumulatorul încărcat

Lungime lamă cu lanţ 20 cm

Viteza lanţului 4.5 m/s

Grosime element de antrenare 1.1 mm

Lanţ Lanţ Oregon

Greutate (incl. lanţ, lamă şi acumulator) 3,0 kg

Greutate (incl. lanţ şi lamă) 2,7 kg

Diametru cerc de tăiere 135 mm

Ungere automată Da

Număr de elemente de antrenare 33

Compatibilitate acumulator 18V POWER FOR ALL 
ALLIANCE

Dimensiuni sculă (lungime) 510 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 200 mm

Dimensiuni sculă (lăţime) 235 mm

Recomandare acumulator >= 2,5 Ah

Greutate incl. ambalaj 3,66 kg

Livrare fără acumulator şi încărcător ✓

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 240 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 350 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 216 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 240 x 350 x 216 mm

Funcţii

Sistem SDS ✓

Frână cu reacţie rapidă Quick Stop ✓

Ungere automată ✓

Sistem de protecţie a vârfului ✓

Indicator al nivelului de încărcare a 
acumulatorului

✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile (AKE 1)

Nivel presiune sonoră 74.5 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Nivel putere sonoră 94.7 dB(A)

Incertitudine K 1.6 dB
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Uşor, compact şi versatil pentru tăierea fără efort

Beneficii pentru utilizatori
Excepţional de uşor de numai 3 kg, inclusiv acumulatorul

Sistemul perfecţionat Bosch SDS permite întinderea şi schimbarea fără scule a lanţului

Sistem de protecţie a vârfului cu dinţi de prindere pentru tăierea curată dedesubt a crengilor, fără a le vătăma

Comutaţi între curăţare delicată, managementul deşeurilor din grădină şi tăierea uşoară a lemnului de foc
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