
Robert Bosch GmbH

Zestaw: akumulatorowe
nożyce do trawy i do
krzewów
ASB 10,8 LI
Formowanie, cięcie i
podcinanie – zestaw nożyc 3 w
1

Do produktu

Główne właściwości produktu

- 3 w 1: wyjątkowo wydajne nożyce do trawy, krzewów i formowania w jednym narzędziu wyposażonym
w technologię litowo-jonową.

- Wydajność: kompaktowe, poręczne urządzenie z systemem „Anti-Blocking“ gwarantującym ciągłość
cięcia.

- Długi czas pracy: do 100 minut przy wadze wynoszącej zaledwie 900 g.

Pozostałe zalety produktu

- Niezwykle poręczna i komfortowa, miękka rękojeść Softgrip o wąskim obwodzie
- Do 100 minut nieprzerwanej pracy dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu 10,8 V
- Doskonała wydajność cięcia dzięki silnikowi o dużej mocy oraz systemowi Anti Blocking
- Wytrzymałe ostrza do krzewów (długość 12 i 20 cm) oraz wytrzymałe ostrze do trawy (szerokość 10

cm). Wydajne noże ze stali szwajcarskiej z precyzyjnym szlifem
- Wskaźnik poziomu naładowania: praktyczny, czterostopniowy wskaźnik diodowy pokazujący aktualny

stan naładowania akumulatora
- Bosch SDS: łatwa, beznarzędziowa wymiana ostrzy
- Krótki czas ładowania akumulatora tylko 3,5 godziny

W wyposażeniu standardowym

- Ładowarka
- Ostrze do trawy 10 cm (2 609 003 867)
- Walizka z tworzywa sztucznego
- Ostrze do krzewów 12 cm (2 609 003 885)
- Ostrze do krzewów 20 cm (2 609 003 868)

Nr katalogowy:  0600856301
Kod EAN: 3165140560245

https://www.bosch-garden.com/pl/pl/narz?dziaogrodowe/elektronarz?dzia-ogrodowe/asb-10-8-li-3165140560245-199949.jsp


Robert Bosch GmbH

Zestaw: akumulatorowe nożyce do trawy i do krzewów

ASB 10,8 LI

Dane techniczne
Typ akumulatora: Technologia litowo-jonowa

Napięcie akumulatora: 10,8 V

Czas pracy akumulatora: do 100 min

Czas ładowania akumulatora: 3,5 h

Długość ostrza: 12/20 cm (krzewy)

Szerokość ostrza: 10 cm (trawa)

Odległość pomiędzy nożami: 0,8 cm

Waga: 900 g

Wartości określone zgodnie z normą EN 60745
Wartość sumaryczna drgań (suma wektorów trzech kierunków).

nożyce do krzewów
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 66 dB(A);
poziom mocy akustycznej 76 dB(A). Błąd pomiaru K= 1 dB.

Funkcje
10,8 V

System Anti Blocking

System SDS

Zestaw: akumulatorowe nożyce do krzewów i trawy

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora


