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Χορτοκοπτικό μεσηνέζας
μπαταρίας

UniversalGrassCut
18-260
Εξαιρετική απόδοση κοπής,
άνετος χειρισμός.

Στο προϊόν

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος
- Καινοτομικό σύστημα κοπής Durablade: Κρατά μέχρι και δώδεκα φορές περισσότερο από το
προηγούμενο μαχαίρι, φροντίζει για μια χρήση χωρίς διακοπή και ένα τέλειο αποτέλεσμα κοπής.
- Τεχνολογία ιόντων λιθίου: Σύντομοι χρόνοι φόρτισης, χωρίς αυτοεκφόρτιση και χωρίς φαινόμενο
μνήμης, μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
- Ξεκούραστος χειρισμός: Μακρύτερη ρυθμιζόμενη πρόσθετη χειρολαβή, νέο κουμπί για τη ρύθμιση
ύψους και την αλλαγή στη λειτουργία κοπής στις άκρες - όλα ρυθμιζόμενα με ένα κλικ.
- Syneon Chip - Έξυπνα ελεγχόμενη ενέργεια για κάθε εργασία
- Νέο μοναδικό σύστημα Durablade
- Ευέλικτη χρήση: Περιστρεφόμενη με ένα κλικ κεφαλή για κούρεμα, κοπή στις άκρες και φινίρισμα. Ένα
κουμπί ρύθμισης του ύψους εξασφαλίζει ξεκούραστη αλλαγή
- Σύστημα μπαταρίας: Η οικογένεια μπαταριών 18 V Power for ALL της Bosch χρησιμοποιείται για την
τροφοδοσία μιας ακόμη μεγαλύτερης γκάμας εργαλείων κήπου και ηλεκτρικών εργαλείων
- Μία μπαταρία για όλα - ταιριάζει σε όλα τα εργαλεία και εργαλεία κήπου των συστημάτων μπαταρίας
ιόντων λιθίου Power for ALL

Περαιτέρω πλεονεκτήματα προϊόντος

Υλικά παράδοσης
- 1 μπαταρία PBA 18V 2.0Ah W-B
- 2 x μαχαίρια «Durablade»
- Φορτιστής AL 1815 CV

Κωδικός αριθμός: 06008A5E09
Κωδικός EAN: 3165140895385
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Χορτοκοπτικό μεσηνέζας μπαταρίας

UniversalGrassCut 18-260
Τεχνικά στοιχεία
Τύπος μπαταρίας: Τεχνολογία
Συμβατός τύπος μπαταρίας: Τεχνολογία
Λειτουργεί με τη χωρητικότητα της μπαταρίας: 2 Ah
Τάση μπαταρίας: 18 V
Συμβατή τάση μπαταρίας: 18 V
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 90 λεπτά
Διάμετρος κύκλου κοπής: 26 cm
Ρύθμισης ύψους: 80 – 115 cm
Σύστημα κοπής: Durablade
Βάρος: 2,4 kg

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

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 67 dB(A),
στάθμη ηχητικής ισχύος 88 dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.

Λειτουργίες

18 V

Τάση μπαταρίας

Λειτουργίες
18 V
Τεχνολογία ιόντων λιθίου
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Τηλεσκοπικό στέλεχος
Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής κατά 90°
Βραχίονας προστασίας των φυτών
Κάθετο κόψιμο στις άκρες 90°

