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Date tehnice

Putere nominală 900 W

Putere utilă 540 W

Grosime de tăiere în lemn 200 mm

Grosime de tăiere în oţel 20 mm

Cursă pânză de ferăstrău 28 mm

Greutatea maşinii 3,7 kg

Tensiunea 230 V

Dimensiuni sculă (lungime x lăţime x înălţime) 578 x 250 x 115 mm

Greutate incl. ambalaj 4,74 kg

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 250 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 578 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 115 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 250 x 578 x 115 mm

Funcţii

Sistem electronic Bosch ✓

SDS Bosch ✓

Softgrip ✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 90 dB(A)

Nivel putere sonoră 101 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Cod comandă 0 603 3A6 000

Cod EAN 3165140606493

1 pânză de ferăstrău pentru lemn S 2345 
X (reechipare în set de 2 (2 608 654 403) 
sau 5 buc. 
2 608 654 404)

✓

1 pânză de ferăstrău pentru lemn şi metal 
S 3456 XF (achiziţie ulterioară în set de 2 
(2 608 654 405) sau 5 buc. 
2 608 654 406)

✓

Ambalaj de carton ✓
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Ferăstrău rapid şi rezistent la lucrări de demolare

Beneficii pentru utilizatori
Motor de 900 W pentru tăieturi puternice în materiale dificile

Adâncime de tăiere de până la 200 mm pentru piese groase de prelucrat

Reglaţi pur şi simplu turaţia în funcţie de material pentru rezultate mai bune, cu sistemul electronic Bosch

Taie o mare varietate de materiale, cum ar fi lemn, metal şi gips-carton

SDS permite schimbarea rapidă şi uşoară a pânzelor de ferăstrău pentru lucrul eficient
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