
Robert Bosch GmbH

Sekator akumulatorowy
AHS 50-20 LI
Perfekcyjny kształt żywopłotu
uzyskany niewielkim wysiłkiem

Do produktu

Główne właściwości produktu

- Technologia Quick-Cut umożliwia precyzyjne, szybkie i wydajne cięcie gałęzi i pędów
- Ergonomiczna praca przy mniejszym obciążeniu ramion i barków
- System „Anti Blocking“ umożliwia sprawne cięcie także w sytuacjach, w których inne narzędzia dałyby

za wygraną

Pozostałe zalety produktu

- Syneon Chip – inteligentnie steruje energią podczas każdego projektu
- Doskonale wyważone i lekkie (2,5 kg) umożliwiają pracę bez wysiłku
- Tylny uchwyt z miękką okładziną Softgrip, regulowany przedni uchwyt i przejrzysta osłona dłoni

umożliwiają wygodne cięcie w dowolnej pozycji
- Funkcja piłowania: specjalne zęby w przedniej części listwy bez problemu tną gałęzie o średnicy do 25

mm
- Wykrawane laserowo i szlifowane diamentowo noże gwarantujące czyste i precyzyjne cięcia
- Osłona Protector chroni listwę tnącą podczas pracy wzdłuż murów i podłoża
- Jeden akumulator do wszystkich elektronarzędzi oraz narzędzi ogrodowych należących do

bezprzewodowego systemu litowo-jonowego Power4All 18 V

W wyposażeniu standardowym

- Akumulator PBA 18 V 2,5 Ah W-B (1 600 A00 5B0)
- Kompaktowa szybka ładowarka AL 1830 CV (1 600 A00 5B3)

Nr katalogowy:  0600849F00
Kod EAN: 3165140830300

https://www.bosch-garden.com/pl/pl/narz?dziaogrodowe/elektronarz?dzia-ogrodowe/ahs-50-20-li-3165140830300-199951.jsp
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Dane techniczne
Typ akumulatora: Technologia litowo-jonowa

Kompatybilny typ akumulatora: Technologia litowo-jonowa

Kompatybilne napięcie akumulatora: 18 V

Napięcie akumulatora: 18 V

Pojemność akumulatora: 2,5 Ah

Czas ładowania akumulatora: 1 h

Maks. liczba m2 na jeden cykl ładowania akumulatora: 200 m2

Długość listwy tnącej: 500 mm

Odległość pomiędzy nożami: 20 mm

Prędkość skokowa bez obciążenia: 2.600 min-1

Ciężar: 2,5 kg

Informacje na temat emisji hałasu i drgań
Wartości określone zgodnie z normą EN 60745
Wartość sumaryczna drgań (suma wektorów trzech kierunków).

Wartość emisji drgań ah: 2.5 m/s²

Błąd pomiaru K: 1.5 m/s²

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 71 dB(A);
poziom mocy akustycznej 91 dB(A). Błąd pomiaru K= 1 dB.

Funkcje
System Anti Blocking

18 V

Technologia litowo-jonowa

Technologia Quick-Cut


