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Cod comandă 0 601 926 108

Cod EAN 3165140730761

1/1 inserţie L-BOXX sculă electrică şi 
încărcător 
1 600 A00 2V0

✓

2 x acumulatori GBA 12V 2.0Ah 
1 600 Z00 02X

✓

Cheie hexagonală ✓

L-BOXX 102 
1 600 A01 2FZ

✓

Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional 
1 600 A01 9R3

✓
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Date tehnice

Capacitate de tăiere în oţel (800 N/mm²), maximă 0.6 mm

Capacitate de tăiere în oţel (600 N/mm²), maximă 0.8 mm

Capacitate de tăiere în oţel (400 N/mm²), maximă 1,3 mm

Capacitate de tăiere în aluminiu (200 N/mm²), 
maximă

2,0 mm

Dimensiuni sculă (lăţime) 256 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 131 mm

Greutate incl. acumulator 1,4 kg

Capacitate acumulator 2,0 Ah

Specificaţii tehnice

Număr de curse de mers în gol 3.600 curse/min

Tensiunea acumulatorului 12.0 V

Rază minimă a curbei 15 mm

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 69 dB(A)

Nivel putere sonoră 80 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 69 dB(A); nivel putere 
sonoră 80 dB(A). Incertitudine 
K= 3 dB.

Segment

Segmente Fără cablu de alimentare 
Prelucrarea metalelor Gama 
Heavy Duty

Date tehnice

   

   

   

Avantaje

Argument principal de vânzare
taie de 4 ori mai repede în metal – fără efort

Beneficii pentru utilizatori
Tăieri în linie dreaptă şi curbă executate de până la 4 ori mai repede decât cu foarfecele pentru tablă manuale convenţionale

Extrem de puternică: execută fără efort tăieri de până la 1,3 mm grosime în metal

Este incredibil de uşoară (numai 1,4 kg) şi are o formă constructivă foarte compactă pentru lucrul confortabil şi fără efort
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