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Date tehnice

Putere nominală 650 W

Număr de curse de mers în gol 500 – 3.100 curse/min

Greutate 2,3 kg

Lungimea cablului 2.5 m

Dimensiuni sculă (lăţime) 79 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 332 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 187 mm

Adâncime de tăiere în oţel 10 mm

Adâncime de tăiere

Adâncime de tăiere în lemn 90 mm

Adâncime de tăiere în aluminiu 20 mm

Adâncime de tăiere în oţel nealiat 10 mm

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 86 dB(A)

Nivel putere sonoră 97 dB(A)

Incertitudine K 5 dB

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 86 dB(A); nivel putere 
sonoră 97 dB(A). Incertitudine 
K= 5 dB.

Cod comandă 0 601 58G 000

Cod EAN 3165140529266

1 pânză de ferăstrău vertical T 144 D, 
Speed for Wood 
disponibilă separat ca set de 3: 2 608 630 560

✓

Cheie hexagonală WAF 5 
cod de comandă piesă de schimb 1 907 950 
006

✓

Protecţie împotriva ruperii aşchiilor 
număr de piesă de schimb 2 601 016 065

✓

Set de aspirare a prafului 
număr de piesă de schimb 1 619 P07 167

✓

Valiză profesională ✓

Date tehnice
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Confort de primă clasă în segmentul ferăstraielor recent lansate

Beneficii pentru utilizatori
Partenerul de încredere pentru utilizarea zilnică

Confort ridicat datorită SDS Bosch, sistemul simplu de schimbare fără scule a pânzelor de ferăstrău

Motor puternic de 650 W pentru un avans de lucru rapid
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