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Altijd het passende bit
bij de hand

Voor doe-het-zelvers die hun bits bij het schroeven altijd bij de hand willen hebben, is er nu de PSR
Select van Bosch. De accuschroevendraaier beschikt over een geïntegreerde bit-trommel die twaalf
standaardbits bevat.
Geïntegreerde bit-trommel met twaalf bits voor snel wisselenMaximale flexibiliteit bij verschillende
schroefklussenKlein, licht en krachtig dankzij Lithium-Ion-accu
Voor doe-het-zelvers die hun bits bij het schroeven altijd bij de hand willen hebben, is er nu de PSR
Select van Bosch. De accuschroevendraaier beschikt over een geïntegreerde bit-trommel die twaalf
standaardbits bevat. Om te wisselen wordt deze zo lang gedraaid tot het gewenste bit in het kijkvenster
verschijnt, daarna wordt dit met een schakelaar die achter de trommel zit, in de bithouder naar voren
geschoven en kan er zoals gebruikelijk mee worden gewerkt. Met „Easy Select”-systeem gaat er geen
bit meer verloren en kan het zoeken naar het passende bit worden bespaard. Als een bit moet worden
vervangen, dan wordt dit gewoon uit de bithouder genomen, vervangen door een nieuw bit en daarna
met de schakelaar weer in de trommel getrokken. Meteen is het assortiment aan de eigen behoeften
aangepast of weer compleet.
Veelzijdig en eenvoudig te bedienen
De PSR Select is klein, praktisch en krachtig tegelijk: hij weegt slechts 500 gram, werkt met een 3,6 volt
Lithium-Ion-accu en kan per acculading max. 90 schroeven indraaien. De PSR Select is ontworpen voor
schroefdiameters tot vijf millimeter. Door zijn bit-trommel heeft hij voor bijna elke schroef het passende bit
bij de hand, is flexibel inzetbaar en bestrijkt alle basis-schroefklussen
De geïntegreerde Lithium-Ion-accu ontlaadt zich nauwelijks zelf en vertoont geen geheugeneffect.
Daardoor is de PSR Select ook na langere pauzes gereed voor gebruik en kan op elk moment worden
bijgeladen, zonder dat de gebruiker een vermogensvermindering op de koop toe hoeft te nemen. Als
een volle accu nodig is, dan is de machine na vier uur weer beschikbaar. De laadtoestand wordt via een
LED aangegeven. Dankzij de ingebouwde lichtdiode, de werklamp „PowerLight”, kunnen zelfs donkere
werkplekken goed worden verlicht. Een oppervlak met softgrip zorgt voor een goede grip en met de
tweevinger-schakelaar is een comfortabele bediening van de accuschroevendraaier mogelijk.
De nieuwe Bosch PSR Select interactief beleven!
Ontdek de nieuwe accuschroevendraaier Bosch PSR Select en bezoek de interactieve productspecial.

