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Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Capacitate de tăiere (cu clemă de fixare „A-Grip“) Diam. max. 60 mm

Capacitate de tăiere (fără clemă de fixare „A-Grip
“)

Diam. max. 80 mm

Tăieri cu acumulatorul încărcat 115

Lungime pânză de ferăstrău 150 mm

Timp de încărcare acumulator 1 h

Greutate (cu clemă de fixare „A-Grip“) 1.400 g

Număr de curse de mers în gol 0 - 2.300 curse/min

Compatibilitate acumulator 18V POWER FOR ALL 
ALLIANCE

Dimensiuni sculă (lungime) 285 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 138 mm

Dimensiuni sculă (lăţime) 63 mm

Recomandare acumulator >= 2,0 Ah

Greutate incl. ambalaj 1,33 kg

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 175 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 315 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 155 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 175 x 315 x 155 mm

Funcţii

Clemă de fixare demontabilă „A-Grip“ ✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 74 dB(A)

Incertitudine K 5 dB

Cod comandă 0 600 861 A01

Cod EAN 3165140925914

Cutie carton ✓

Pânză de ferăstrău „Top for Wood“ 
S644D ✓
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Tăiere simplă şi cu putere a ramurilor şi arbuştilor

Beneficii pentru utilizatori
18V POWER FOR ALL: un acumulator pentru o întreagă gamă de scule pentru casă şi grădină

Taie fără efort ramuri de până la 80 mm, folosind cuţitul de precizie elveţiană

Dispozitivul detaşabil „A Grip” susţine ramurile pentru facilitarea utilizării cu o singură mână

Cuţitele interschimbabile presupun faptul că o singură sculă electrică poate fi utilizată pentru o gamă variată de activităţi în casă şi grădină

Acumulator puternic de 18 V pentru până la 115 tăieri la o încărcare

Acţiune de tăiere cu pornire lină, pentru mai mult control şi confort

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