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Cod comandă 0 600 857 001

Cod EAN 4059952558417

Cutie carton ✓

Cuţit de iarbă 100 mm 
F 016 800 605

✓

Cuţit pentru arbuşti 200 
mm 
F 016 800 604

✓



0 600 857 001 – AdvancedShear 18V-10

Bosch Power Tools | © Robert Bosch SRL | 28.07.2022

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Funcţionează cu acumulatori având capacitatea 2 Ah

Timp de funcţionare de mers în gol până la 85 min

Timp încărcare acumulator 2 h

Lungime cuţite 20 cm (arbuşti)

Lăţime cuţite 10 cm (iarbă)

Distanţă dintre cuţite 8 mm

Zonă tăiată max. per încărcare acumulator 85 m²

Greutate 1,450 kg

Compatibilitate acumulator 18V POWER FOR ALL 
ALLIANCE

Recomandare acumulator >= 2,0 Ah

Greutate incl. ambalaj 1,85 kg

Tijă telescopică ✓

Dimensiuni sculă (lungime) 462 mm

Dimensiuni sculă (lăţime) 105 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 163 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 195 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 359 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 119 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 195 x 359 x 119 mm

Funcţii

Sistem „Antiblocking“ ✓

Sistem SDS ✓

Set de foarfece pentru tuns arbuşti şi foarfece de 
tăiat iarba

✓

Indicator nivel de încărcare ✓

Livrare fără acumulator şi încărcător ✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile (foarfece de tăiat iarba)

Nivel presiune sonoră 70 dB(A)

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile (foarfece pentru tuns arbuti)

Nivel presiune sonoră 59 dB(A)

Nivel putere sonoră 80 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Date tehnice
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Compact şi puternic: Foarfece versatil şi puternic pentru tăiat iarba şi tuns arbuşti

Beneficii pentru utilizatori
Sculă electrică flexibilă de 18 V cu două cuţite pentru modelare şi tundere

Puternic şi compact: Motor şi acumulator 18V POWER FOR ALL

Precizie impresionantă: Cuţite de fabricaţie elveţiană cu acţiune dublă

Utilizare cu o singură mână: Ideal pentru modelarea şi tunderea gardului viu tânăr, arbuştilor sau ierbii

În medie până la 85 mp per încărcare a acumulatorului

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

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