Рязане с лекота: универсална помощ за къщата и градината.
Реже клони с дебелина до 80 mm с натискане върху спусъка.
Предлага до 30 срезове на клони с диаметър 60 mm или
190 срезове на клони с диаметър 15 mm с едно зареждане
на батерията.
Безпроблемно: сваляща се затворена приставка „A-Grip“, която
задържа клоните при рязане – не е необходима втора ръка.
Винаги готов за работа: литиево-йонна батерия без Memoryефект и без саморазреждане.
Градински трион Keo
Консумирана мощност

10,8 V вградена
литиево-йонна батерия

Режеща система

Реверсивен трион

Диаметър на кръга на косене

60 mm / 80 mm*

Време на зареждане

3 часа

Тегло без „A-Grip“

950 g

Тегло с „A-Grip“

1 050 g

Разглобяваща се „A-Grip“
за свободно висящи клони

✓

Светодиоден индикатор – 3 положения

✓

Система за резервни ножове
съвместима с други триони

✓

Ергономична ръкохватка с меко покритие

✓

Срезове с едно зареждане на акумулатора
(до 15 mm)
Срезове с едно зареждане на акумулатора
(до 60 mm)

190
30

Честота на ходовете (на празен ход)

1 600 min–1

Честота на ходовете (при натоварване)

2 800 min–1

Ход на ножа на триона

20 mm

* 60 mm със „A-Grip“ и 80 mm – без
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Реже без усилие дори дебели клони

Реже
с лекота

Градински трион Keo

www.bosch-garden.com

Открийте градинския
трион Keo на Bosch сега онлайн:
www.bosch-garden.com

Ергономична ръкохватка
Ръкохватка с меко покритие и ергономична
форма за увеличена маневреност

Вграден 10,8 V
литиево-йонен акумулатор
за голяма мощност.
Без Memory-ефект, без
самозареждане, винаги
готов за работа

Индикатор на състоянието на батерията
практичен 4-степенен светодиоден дисплей показва
нивото на зареждане на батерията

Система резервни ножове
за лесна смяна на ножа
за различни приложения
в градината

3 h време на зареждане

Швейцарски остър нож
за чисто рязане
до диаметър 80 mm*

Бърза спирачка и защита
за ръката
за повишена безопасност
Лек
само 950 g

Сваляща се затворена
приставка „A-Grip“
за по-добро рязане на
свободно висящи клони

* 60 mm със сваляща се „A-Grip“ и 80 mm без

Сваляща се затворена
приставка „A-Grip“

Рязане с лекота
във всички приложения за градината

Леката иновационна сваляща се затворена
приставка „A-Grip“ на градинския трион Keo
задържа клоните при рязане, дава възможност
на потребителите да работят с една ръка и да
режат с по-малко усилие клони с диаметър до
60 mm. Свалете затворената приставка „A-Grip“
и заточеният със швейцарска точност нож ще
реже чисто клони с диаметър до 80 mm.

Лекият градински трион Keo може да се използва за
множество работи в градината благодарение на неговите
сменящи се ножове и свалящата се затворена приставка
„A-Grip“. Предлагайки рязане с лекота при много прило
жения в градината този компактен и удобен инструмент
е идеален за рязане на множество материали включително;
свежо и мъртво дърво, метал и гипскартон благодарение
на ножовете, консумативи на Bosch.
Градинският трион Keo може да се управлява с една ръка
благодарение на иновационната затворена ръкохватка
„A-Grip“, която задържа клоните, така че потребителите не
трябва да използват и двете си ръце. Със слаб шум и спусък с променлива скорост градинският трион Keo предлага
най-доброто по отношение на комфорта като винаги осигурява мощно и бързо рязане благодарение на точността на
неговия швейцарски нож. Тази ръкохватка с меко покритие
и ергономична форма позволява по-добра маневреност.
С вградена 10,8 V литиево-йонна батерия, без самораз
реждане и без Memory-ефект, малкият и мощен градински
трион Keo, който се зарежда само за 3 часа, предлага от
30 до 190 среза с едно зареждане на батерията. Трионът е
оборудван с бърза спирачка и защита за ръката, осигурява
безопасно рязане.

