Clasă compactă

Sistem „Ergoflex“

Bucurie fără margini

Design compact
Greutate redusă
Pentru transportare şi
manevrare uşoare

Mânere cu dublă pliere
şi cutie colectoare care
permite stivuirea pentru
depozitare ușoară

Motor „Powerdrive“
Asigură o tăiere sigură
chiar şi în condiţii dificile

Cutie colectoare de 40 l
Pentru golire mai rară

Reglarea centrală a înălţimii
de tăiere
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Mânere reglabile, proiectate ergonomic, pentru
îmbunătăţirea poziţiei corpului şi pentru reducerea
solicitării musculare în timpul tunderii gazonului

Compact, manevrabil
şi uşor de depozitat

Permite setarea rapidă şi uşoară
a înălţimii de tăiere a ierbii

Piepteni de gazon
Pentru tăiere în apropierea
marginilor

Robert Bosch SRL
Departamentul de Scule Electrice
Str. Horia Măcelariu nr. 30–34, sector 1
Bucureşti

Make it your home. Amenajează-ţi căminul cu dispozitivele inteligente de economisire
a spațiului ARM 34 și ARM 37. Capacitate de depozitare compactă și manevrare ușoară
datorită mânerelor ergonomice și roților optimizate. Taie aproape de margini și asigură
frumusețea gazonului.

www.bosch-garden.com

Noile maşini de tuns iarba ARM de la Bosch:

tundere ușoară și depozitare compactă

Noua ARM alungă stresul și bătăile de cap legate de tunderea
gazonului. Uşoară, compactă şi ergonomică, este uşor de
manevrat în apropierea marginilor şi în jurul obstacolelor.
Motorul „Powerdrive“ taie fără efort prin iarba cu fir lung și
gros, în vreme ce pieptenii de gazon asigură o ordine
desăvârșită. Încăpătoarea cutie colectoare, de 40 de litri, are
o capacitate mare și reduce necesitatea golirii – prin urmare,

Maşina de tuns iarba compactă și uşoară ARM este ușor de
transportat și de manevrat.

vă terminați treaba mai repede. Iar când ați terminat, puneți
pur și simplu cutia colectoare pe maşina de tuns iarba, pliați

Specificaţii

ARM 34

ARM 37

Puterea motorului

1.300 W

1.400 W

Cuplu

15 Nm

16 Nm

Diametru cerc de tăiere

34 cm

37 cm

Sistem motor

„Powerdrive“

„Powerdrive“

Piepteni de gazon

✔

✔

Capacitate cutie colectoare

40 l

40 l

Înălţime de tăiere

20–70 mm

20–70 mm

Reglarea înălţimii de tăiere

5

5

Mânere

„Ergoflex“

„Ergoflex“

Mâner de transport integrat

✔

✔

Protecţie la suprasarcină motor

✔

✔

Greutate

11 kg

12 kg

mânerele și o depozitați. Acum e momentul să vă așezați și să
vă bucurați de gazonul dumneavoastră.

55 cm

Motor Powerdrive
POWERDRIVE
MOTOR

Descoperiți noua mașină de tuns
iarba ARM de la Bosch acum și online:

Taie
laTHE
margine
CUTSpână
UP TO
EDGE
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Cu mânere cu dublă pliere şi cutie colectoare care permite
stivuirea și având numai 55 cm înălțime, ARM este instrumentul
excepțional pentru economisirea spațiului.

Depozitare
compactă
COMPACT STORAGE

