Robert Bosch GmbH

Χλοοκοπτικό μπαταρίας

Rotak 43 LI

Ο απλούστερος και πιο
ξεκούραστος τρόπος για ένα
τέλειο γκαζόν.

Στο προϊόν

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος
- Εξαιρετική απόδοση κοπής και παραλαβή των κομμένων κλαδιών και φύλλων χάρη στο
επισκληρυμένο χαλύβδινο μαχαίρι και στην καινοτομική τεχνολογία ρεύματος αέρα.
- Τέλειο φινίρισμα: Το νέο σύστημα Powerdrive LI + παρέχει σταθερή υψηλή ροπή στρέψης σε όλες τις
συνθήκες.
- Εξαιρετική εργονομία χάρη στις λαβές Ergoflex με πιστοποιητικό AGR.
- Syneon Chip – Έξυπνα ελεγχόμενη ενέργεια για κάθε εργασία
- Εργονομικές λαβές για εύκολο χειρισμό
- Το σύστημα κινητήρα Powerdrive LI + εξασφαλίζει μια αξιόπιστη κοπή, ακόμα και κάτω από δύσκολες
συνθήκες
- Κάδος συλλογής χλόης 50 λίτρων για μεγαλύτερη χωρητικότητα και λιγότερες διακοπές της εργασίας
για άδειασμα
- Το νέο σύστημα βραχιόνων QuickClick για απλή πρώτη συναρμολόγηση χωρίς εργαλείο
- Εξαιρετικές ιδιότητες οδήγησης χάρη στις ευκολοκίνητες και καλυμμένες με λάστιχο ρόδες
- Το χτένι γρασιδιού κουρεύει το γρασίδι τέλεια μέχρι την άκρη
- Η λειτουργία LeafCollect προσφέρει μεγάλη ευκολία στη συλλογή των φύλλων

Περαιτέρω πλεονεκτήματα προϊόντος
- Syneon Chip – Έξυπνα ελεγχόμενη ενέργεια για κάθε εργασία
- Εργονομικές λαβές για εύκολο χειρισμό
- Το σύστημα κινητήρα Powerdrive LI + εξασφαλίζει μια αξιόπιστη κοπή, ακόμα και κάτω από δύσκολες
συνθήκες
- Κάδος συλλογής χλόης 50 λίτρων για μεγαλύτερη χωρητικότητα και λιγότερες διακοπές της εργασίας
για άδειασμα
- Το νέο σύστημα βραχιόνων QuickClick για απλή πρώτη συναρμολόγηση χωρίς εργαλείο
- Εξαιρετικές ιδιότητες οδήγησης χάρη στις ευκολοκίνητες και καλυμμένες με λάστιχο ρόδες
- Το χτένι γρασιδιού κουρεύει το γρασίδι τέλεια μέχρι την άκρη
- Η λειτουργία LeafCollect προσφέρει μεγάλη ευκολία στη συλλογή των φύλλων

Υλικά παράδοσης
- Φορτιστής AL 3620 CV
- Κάδος συλλογής χλόης 50 λίτρα
- 1 μπαταρία 36 V/4,0 Ah ιόντων λιθίου
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Χλοοκοπτικό μπαταρίας

Rotak 43 LI
Τεχνικά στοιχεία
Τύπος μπαταρίας: Τεχνολογία
Τάση μπαταρίας: 36 V
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 140 Λεπτ.
Πλάτος κοπής: 43 cm
Σύστημα κοπής: Επισκληρυμένο και τροχισμένο χαλύβδινο μαχαίρι
Βάρος: 13,9 kg
Όγκος κάδου: 50 L
Ύψος κοπής: 20 – 70 mm
Ρύθμιση ύψους κοπής: 6 θέσεις
Είδος λαβής: Σύστημα «Ergoflex»

Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60335
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων).

ARM / Rotak 2

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah: 2.5 m/s²
Ανασφάλεια K: 1.5 m/s²

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 76 dB(A),
στάθμη ηχητικής ισχύος 90 dB(A). Ανασφάλεια K= 1 dB.

Λειτουργίες
«Efficient Energy Management»
Χτένι γρασιδιού
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης
QuickClick
LeafCollect

