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Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18 V

Compatibilitate acumulator 18V POWER FOR ALL 
ALLIANCE

Recomandare acumulator >= 4,0 Ah

Diam. disc de şlefuire 125 mm

Turaţie la mersul în gol 2.800 – 11.500 rot/min

Tehnologia celulelor de acumulatori Li-Ion

Greutate (fără acumulator) 1,7 kg

Dimensiuni sculă (lungime x lăţime x înălţime) 395 x 149 x 116 mm

Greutate incl. ambalaj 2,11 kg

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 132 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 358 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 118 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 132 x 358 x 118 mm

Informaţii privind zgomotul/vibraţiile

Nivel de presiune sonoră 80 dB(A)

Nivel de putere sonoră 91.1 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Cod comandă 0 603 3D9 002

Cod EAN 4053423225037

Apărătoare de protecţie cu reglare 
rapidă 
2 605 510 289

✓

Cutie carton ✓

Flanşă de montare 
2 605 703 014

✓

Mâner 
2 602 025 183

✓
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Libertate conferită de acumulator şi manevrabilitate optimă pentru o gamă întreagă de lucrări de bricolaj

Beneficii pentru utilizatori
Motorul puternic şi preselectarea electronică a vitezei asigură viteza optimă pentru fiecare tip de lucrare şi material

Pornire lină, funcţie de frânare şi reglare rapidă pentru lucru lin

Schimbarea rapidă, uşoară şi fără cheie a discului în mai puţin de 12 secunde

Ideal pentru şlefuirea, tăierea, perierea şi lustruirea metalului, pietrei, betonului şi dalelor

Compatibil cu acumulatorul Bosch 18V POWER FOR ALL

POWER FOR ALL: un acumulator şi un încărcător pentru o întreagă gamă de scule Home & Garden

Tehnologia Syneon reglează cantitatea de energie utilizată pentru a asigura o eficienţă optimă şi o durată de funcţionare mai îndelungată
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