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Артикулен номер 0 601 6A2 100

Баркод 3165140781367

1 x диск за циркуляр, Standard for Wood, 
165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 
2 608 642 602

✓

2 x акумулаторна батерия GBA 18V 5.0
Ah 
1 600 A00 2U5

✓

L-BOXX 238 
1 600 A01 2G2

✓

L-BOXX-вложка ✓

Бързозарядно устройство GAL 1880 CV 
1 600 A00 B8G

✓

Вътрешен шестостен ✓

Накрайник за прахоулавяне ✓

Успореден ограничител ✓
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Технически данни

Обороти на празен ход 3.400 1/min

Ø на режещия диск 165 mm

Ø на отвора на диска за циркуляр 20 mm

Напрежение на акумулатора 18 V

Капацитет на акумулаторната батерия 5,0 Ah

Време на зареждане (80 %/100 %) прибл. 30/45 min [5,0 Ah]

Тегло вкл. акумулатор 4,1 kg

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Дълбочина на рязане

Макс. капацитет на рязане в дърво (90°) 57 mm

Макс. капацитет на рязане в дърво (45°) 42 mm

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 80 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 91 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Сегмент

Сегменти Без кабел Строителство 
Дърво Високопроизводителна 
гама

Сегмент кореспонденция Дърво

Технически данни

   

   

  

Ттърговска информация

Позициониране
Акумулаторният циркуляр без компромиси

Потребителска полза
Бърз напредък при рязане и голяма продължителност на работа благодарение на мощен мотор с постоянен ток и 5,0 Ah 
акумулаторни батерии
Разработен за приложения на строителната площадка, дори на върха на покрива и скелето
Идеална точност при рязане благодарение на съвместимост с водещ линеал
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