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Cod comandă 0 603 3D5 100

Cod EAN 4053423202014

Ambalaj de carton ✓

Capac de protecţie transparent pânză 
ferăstrău 
1 600 A00 J6Z

✓

Cârlig pentru depozitare ✓

nanoBLADE Wood Speed 65 
2 609 256 D86

✓
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Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18 V

Compatibilitate acumulator 18V POWER FOR ALL 
ALLIANCE

Recomandare acumulator >= 2,5 Ah

Capacitate acumulator 2,5 Ah

Turaţie la mersul în gol 0 – 7.000 rot/min

Placă de bază Oţel

Adâncime de tăiere în lemn 65 mm

Dimensiuni sculă (lungime x lăţime x înălţime) 270 x 85 x 110 mm

Greutatea maşinii 0,7 kg

Greutate incl. ambalaj 1,35 kg

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 210 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 280 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 100 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 210 x 280 x 100 mm

Funcţii

18 V ✓

Tehnologia acumulatorilor litiu-ion ✓

SDS Bosch ✓

Sistem electronic Bosch ✓

Softgrip ✓

Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 75 dB(A)

Nivel putere sonoră 86 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Date tehnice
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Tăiere puternică pentru efectuarea tăieturilor cu mâna liberă fără efort la domiciliu sau în grădină

Beneficii pentru utilizatori
Tehnologia NanoBlade asigură o tăiere uşoară, fără vibraţii

Utilizarea pânzelor de ferăstrău nu necesită întreţinere: nu este necesară ungerea cu ulei, ascuţirea sau tensionarea

Sistemul SDS permite schimbarea rapidă şi uşoară, fără cheie, a pânzei de ferăstrău

Ideal pentru tăiere rapidă cu mâna liberă în lemn, materiale lemnoase şi materiale plastice

Mobilitatea fără cablu de alimentare oferă libertate de mişcare; cârlig de suspendare pentru depozitare simplă

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

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


	Date tehnice
	Date tehnice
	Funcţii
	Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

	Avantaje
	Argument principal de vânzare
	Beneficii pentru utilizatori


