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Cod comandă 0 600 8B9 606

Cod EAN 4059952526867

2 acumulatori cu litiu-ion 36V/2.
0Ah ✓

Ambalaj de carton ✓

Cutie de colectare a ierbii 50 l ✓

Încărcător AL 36V-20 ✓



0 600 8B9 606 – AdvancedRotak 36-660

Bosch Power Tools | © Robert Bosch SRL | 27.07.2022

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 36,0 V

Funcţionează cu acumulatori având capacitatea 2 Ah

Timp de încărcare acumulator 65 min

Timp de încărcare rapidă acumulator Încărcat în proporţie de 80% în 
48 de minute

Suprafaţă de gazon recomandată până la 660 m²

Lăţime de tăiere 40 cm

Sistem de tăiere Cuţite de seceră

Greutate 16,5 kg

Volum colectare iarbă 50 l

Înălţime de tăiere 25 – 80 mm

Reglarea înălţimii de tăiere de 7 ori, central

Tip mâner „Sistem ErgoSlide”

Dimensiuni sculă (înălţime) 1050 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 1360 mm

Dimensiuni sculă (lăţime) 460 mm

Greutate incl. ambalaj 19,70 kg

În set cu 2 acumulatori ✓

Livrare fără acumulator şi încărcător ✓

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 500 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 760 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 460 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 500 x 760 x 460 mm

Funcţii

„Efficient Energy Management“ ✓

Pieptene de gazon ✓

Mâner de transport integrat ✓

Indicator nivel de încărcare ✓

LeafCollect ✓

Cutie colectoare mare de 50 l ✓

Indicator de umplere ✓

Informaţii privind zgomotul/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 73 dB(A)

Nivel putere sonoră 88 dB(A)

Incertitudine K 2.5 dB

Date tehnice
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Pentru tundere impresionant de silenţioasă – funcţii de confort şi rezultate excelente

Beneficii pentru utilizatori
ProSilence reduce sunetele cu până la 30% şi asigură un nivel de zgomot mai confortabil

Înălţimea poate fi reglată pe şapte niveluri, de la 25 mm la 80 mm, prin intermediul unui singur buton

Lama LeafCollect taie iarba perfect şi poate, de asemenea, să fie utilizată pentru adunarea frunzelor

Tundere relaxantă datorită mânerelor ErgoSlide reglabile pe înălţime
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