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Cod comandă 0 603 3C7 003

Cod EAN 3165140901505

Adaptor pentru aspirator de praf ✓

Ambalaj de carton ✓

Limitator paralel ✓

Pânză de ferăstrău circular Optiline 
Wood 
2 608 643 071

✓



0 603 3C7 003 – UniversalCirc 12

Bosch Power Tools | © Robert Bosch SRL | 01.08.2022

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 12,0 V

Capacitate acumulator 2,5 Ah

Ø pânză de ferăstrău 85 mm

Ø gaură pânză de ferăstrău 15 mm

Turaţie la mersul în gol 1.400 rot/min

Placă de ghidare 88 x 147 mm

Apărătoare Material plastic

Greutatea maşinii 1,4 kg

Domeniu adâncimi de tăiere la 90° 0 – 26 mm

Domeniu adâncimi de tăiere la 45° 0 – 17 mm

Greutate incl. ambalaj 2,09 kg

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 251 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 290 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 180 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 251 x 290 x 180 mm

Funcţii

12 V ✓

Tehnologia acumulatorilor litiu-ion ✓

Tăieri oblice ✓

Blocaj de conectare bilateral ✓

Blocare ax ✓

Aspirarea prafului ✓

Softgrip ✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 70 dB(A)

Nivel putere sonoră 80 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Date tehnice
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Mobilitate fără fir, debitare uşoară şi tăieri drepte precise

Beneficii pentru utilizatori
Limitatorul paralel este de ajutor la realizarea de tăieri drepte în materiale lemnoase

Reglare simplă a adâncimii şi unghiului de tăiere

Utilizare fără fir în orice punct de lucru chiar fără acces la prize de curent

PowerLight luminează suprafaţa de tăiere, pentru o mai bună vizibilitate şi în zonele întunecoase

Tehnologia Syneon reglează cantitatea de energie utilizată pentru eficienţă optimă şi timp de funcţionare mai îndelungat

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