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Технически данни

Обороти на празен ход 3.900 min-1

Ø на режещия диск 165 mm

Ø на отвора на диска за циркуляр 20 mm

Напрежение на акумулатора 18 V

Дълбочина на рязане

Дълбочина на рязане (90°) 51 mm

Дълбочина на рязане (45°) 40 mm

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 95 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 106 dB(A)

Неустойчивост K 1.5 dB

Material number 0 601 66H 00A

EAN 3165140861625

1 x диск за циркуляр, Speedline Wood, 
165 x 30 x 2,4 mm, 12 ✓

1/1 L-BOXX вложка за инструмент и 
зарядно устройство 
1 600 A00 2UY

✓

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

✓

GAL 1880 CV бързозарядно устройство 
1 600 A00 B8G

✓

L-BOXX 238 
1 600 A00 1RS

✓

Успореден ограничител ✓

Тегло вкл. акумулатор 4,1 kg

Технически данни
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Ттърговска информация

Позициониране
Най-висока производителност на рязане в неговия клас

Предимства за ползвателя
Отрязване до 50 дървесноталашитни плоскости (900 x 19 mm) с едно зареждане на акумулатора
Електронната защита на мотора (EMP) предпазва мотора от претоварване и осигурява голяма експлоатационна продължителност
Мобилен силов пакет: справя се със срезове с дълбочина до 51 mm

Други предимства
Уникална литиево-йонна технология Premium на Bosch за по-голяма експлоатационна продължителност и ненадминат мощностен 
ресурс на акумулаторната батерия
Електронна защита на акумулаторните клетки (ECP) на Bosch: предпазва акумулатора от претоварване, прегряване и дълбоко 
разреждане
Ергономично оформена ръкохватка с комфортна зона с меко противоплъзгащо покритие за сигурно хващане и работа почти без умора
Безстепенно регулиране на дълбочината на рязане чрез бързозатягащ лост
Bosch Hyper Charge: благодарение на бързото зареждане след половината от времето на зареждане акумулаторите са вече заредени 
до 75 %
Без Memory-ефект: независимо от заредеността акумулаторът може да се зарежда по всяко време, без да се повредят клетките
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