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Material number 0 600 885 B03

EAN 3165140785815

Tensão 230.0

Número Baretool 3 600 H85 B02

Caixa de recolha de relva 31 
l ✓
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Dados técnicos

Potência motor 1.200 W

Binário 13 Nm

Largura de corte 32 cm

Sistema de corte Lâmina de foice

Peso 6,8 kg

Capacidade de recolha 31 l

Altura de corte 20 – 60 mm

Regulação da altura de corte 3 posições por eixos

Tipo de pega Standard

Funções

Motor Powerdrive ✓

Pente para relva ✓

Pega de transporte integrada ✓

Proteção contra sobrecarga do motor ✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações (ARM/Rotak 1)

Nível sonoro Valores de medição para ruído 
apurados em conformidade 
com 2000/14/CE. 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.

Informações relativas ao ruído e às vibrações (ARM/Rotak 2)

Nível de pressão sonora 79 dB(A)

Nível de potência sonora 93 dB(A)

Incerteza K 1 dB

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 79 dB(A); nível de 
potência sonora 93 dB(A). 
Incerteza K= 1 dB.

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
Um corta-relvas para o corte perfeito rente à aresta.

Benefícios para usuário
Inovação: o pente para relva único corta a sua relva até à aresta.

Peso ligeiro: fácil de usar e de transportar – apenas 6,8 kg.

Potente: o motor Powerdrive de 1.200 W providencia um trabalho sem esforço mesmo com relva alta.

Destaques
Design ergonómico do punho para um manuseamento fácil

Leve e compacto para um transporte confortável e um manuseamento sem problemas

O motor Powerdrive assegura um corte fiável mesmo sob condições difíceis

Pente para relva inovador. Cortes rente à borda ao longo de muros, canteiros e cantos relvados

Caixa de recolha de relva de 31 l para uma melhor capacidade de recolha e menos esvaziamentos


