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Dados técnicos

Nº de rotações em vazio 1.400 r.p.m.

Diâmetro do disco de serra 85 mm

Ø interior do disco de serra 15 mm

Tensão da bateria 12 V

Dimensões da embalagem (largura x 
comprimento x altura)

355 x 440 x 165 mm

Peso com bateria incluída 1,4 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.

Profundidade de corte

Capacidade de corte máx. em madeira (90°) 26.5 mm

Capacidade de corte máx. em madeira (45°) 17 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 90 dB(A)

Nível de potência sonora 101 dB(A)

Incerteza K 3 dB

Segmento

Segmento de mailing Madeira

Número 0 601 6A1 002

Código de barras 3165140772853

1 disco de serra circular, Standard for 
Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 
2 608 643 071

✓

1/2 Divisória para L-BOXX para 
carregador 
1 600 A00 2WY

✓

1/2 divisória L-BOXX para ferramenta 
1 600 A00 2WU

✓

Adaptador de aspiração ✓

Chave sextavada ✓

Guia paralela/patim deslizante 
1 619 P10 829

✓

L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓
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Informação de vendas

Posicionamento
Design compacto e prático: a serra circular sem fio de 12 V para cortes até 26,5 mm

Benefícios para o usuário
Design muito compacto para manuseamento fácil e serragem cómoda

Perímetro do punho e peso reduzidos para controlo fácil da ferramenta durante a operação

Totalmente compatível com o sistema de calhas de guia da Bosch (com adaptador)
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