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Dados técnicos

Nº de rotações em vazio 11.000 r.p.m.

Rosca do veio do disco abrasivo M14

Furo, Ø 22,2 mm

Peso sem bateria 1.6 kg

Dimensões da embalagem (largura x 
comprimento x altura)

360 x 445 x 155 mm

Tensão da bateria 18 V

Peso com bateria incluída 2,2 kg

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora dB(A); nível de potência 
sonora dB(A). Incerteza K= dB.

Acessórios acopláveis

Ø do disco 125 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 79.5 dB(A)

Nível de potência sonora 90.5 dB(A)

Incerteza K 3 dB

Número 0 601 9H9 002

Código de barras 3165140978637

1/1 divisória para L-
BOXX 
1 600 A02 2ZN

✓

Chave de dois furos 
1 607 950 043

✓

Flange de admissão 
1 605 703 099

✓

L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

Porca de aperto 
1 603 340 040

✓

Punho adicional 
1 602 025 024

✓

Tampa de proteção 
2 608 000 678

✓
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Informação de vendas

Posicionamento
Trabalho cómodo, corte potente: a rebarbadora compacta e prática de 18 V da Bosch

Benefícios para o usuário
O forte motor sem escovas fornece os mesmos 700 W que rebarbadoras com fio para excelentes resultados de corte

O peso reduzido, o perímetro reduzido do punho e a tampa sem chave asseguram um trabalho prático e confortável

Otimizada para um corte versátil: ergonomia perfeita garantida pelo design equilibrado e punho estreito
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