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Cod comandă 0 600 8B9 A01

Cod EAN 3165140973526

Ambalaj de carton ✓

Cutie de colectare a ierbii 31 
l ✓
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Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Funcţionează cu acumulatori având capacitatea 4 Ah

Timp de încărcare acumulator 95 min

Suprafaţă de gazon recomandată până la 300 m²

Lăţime de tăiere 32 cm

Sistem de tăiere Cuţite de seceră

Greutate 9,9 kg

Volum colectare iarbă 31 l

Înălţime de tăiere 30 – 60 mm

Reglarea înălţimii de tăiere triplu, central

Tip mâner „Ergoflex-System“

Compatibilitate acumulator 18V POWER FOR ALL 
ALLIANCE

Dimensiuni sculă (înălţime) 1030 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 1210 mm

Dimensiuni sculă (lăţime) 360 mm

Greutate incl. ambalaj 10,15 kg

În set cu 2 acumulatori ✓

Livrare fără acumulator şi încărcător ✓

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 392 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 598 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 365 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 392 x 598 x 365 mm

Funcţii

„Efficient Energy Management“ ✓

Pieptene de gazon ✓

Mâner de transport integrat ✓

Informaţii privind zgomotul/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 69 dB(A)

Nivel putere sonoră 89 dB(A)

Incertitudine K 1 dB

Date tehnice
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Maşina de tuns iarba de 18 V, fără cablu de alimentare, pentru îngrijirea fără efort a grădinilor urbane

Beneficii pentru utilizatori
Maşină de tuns iarba puternică, fără cablu de alimentare, pentru grădini urbane

Mânerele ErgoFlex asigură o manevrare confortabilă şi un control uşor

Pieptenii de gazon asigură rezultate perfecte pe margini şi de-a lungul zidurilor

Manetă cu comandă centrală a celor 3 înălţimi de tăiere, între 30 şi 60 mm
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