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Material number 0 603 500 000

EAN 3165140477666

Número Baretool 3603E01000

Batente paralelo 
2 608 005 018

✓

Tensão 230.0 V
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Dados técnicos

Consumo nominal 1.200 W

Disco de serra circular com Ø nominal 160 mm

Disco de serra circular com diâmetro do furo de 20 mm

Nº de rotações em vazio 5.600 r.p.m.

Placa de guia 153 x 288 mm

Tampa de proteção alumínio

Peso da máquina 3,9 kg

Profundidade de corte

Gama de profundidades de corte a 90° 0 – 55 mm

Gama de profundidades de corte a 45° 0 – 38 mm

Funções

Bloqueio do veio ✓

Lâmina de serra Speedline ✓

Punho Softgrip ✓

Ranhura na placa base para sistema de calhas 
de guia

✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 92 dB(A)

Nível de potência sonora 103 dB(A)

Incerteza K 3 dB

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 92 dB(A); nível de 
potência sonora 103 dB(A). 
Incerteza K= 3 dB.

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
Formato compacto para o melhor controlo do trabalho

Benefícios para usuário
Punho ergonómico e elementos de comando grandes para um trabalho confortável

Tampa de proteção em alumínio robusta para a máxima segurança

Lâmina de serra duradoura para cortes precisos

Mais vantagens
Substituição simples da lâmina de serra graças ao bloqueio do veio

Ajuste simples e rápido da profundidade de corte

Cortes em meia-esquadria até 45°

Calha de guia (acessório) para cortes direitos e exatos. Condução exata graças à ranhura na placa base.


