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Descrição

Trabalhos de construção Construção em metal Setor 
sanitário, de aquecimentos, da 
climatização e do frio

Sem fio/com fio Sem fio

Dimensões da ferramenta (largura) 60 mm

Dimensões da ferramenta (comprimento) 256 mm

Dimensões da ferramenta (altura) 131 mm

Dimensões da embalagem (largura x 
comprimento x altura)

360 x 443 x 122 mm

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 69 dB(A); nível de 
potência sonora 80 dB(A). 
Incerteza K= 3 dB.

Nota do produto ✓

Dados técnicos

Capacidade máx. de corte em aço (800 N/mm²) 0.6 mm

Capacidade máx. de corte em aço (600 N/mm²) 0.8 mm

Capacidade máx. de corte em aço (400 N/mm²) 1,3 mm

Capacidade de corte em alumínio (200 N/mm²), 
máx.

2,0 mm

Parâmetros característicos

Número de cursos em vazio 3.600 c.p.m.

Tensão da bateria 12.0 V

Raio da curva mínimo 15 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 69 dB(A)

Nível de potência sonora 80 dB(A)

Incerteza K 3 dB

Referência 0 601 926 10A

Código de barras 3165140987790

1/1 divisória para L-BOXX para 
ferramenta e carregador 
1 600 A00 2V0

✓

Chave sextavada ✓

L-BOXX 102 
1 600 A01 2FZ

✓

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
A tesoura para chapa mais compacta e prática da Bosch na categoria de 12 V

Benefícios para o utilizador
Design extremamente compacto e ergonómico que a torna perfeita para cortes rápidos

Cabeça da tesoura concebida para excelente manobrabilidade nas curvas

Indicada para cortar uma grande variedade de materiais metálicos até 1,3 mm
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