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Мултишлайфмашината
PSM Primo на Bosch

Който досега не се е доверил на работата с мултишлайфмашина, с PSM Primo ще получи удобен
за работа помощник, с който и без специални предварителни знания може бързо и лесно да
постигне добри резултати от шлайфане.
• Лесен за обслужване инструмент за всеки
• Най-малката и най-лека мултишлайфмашина на пазара
• При шлайфане достига удобно във всички ъгли и ръбове
Малка, лека, удобна за работа с тясна линия ‒ това е PSM Primo на Bosch. Най-малката
мултишлайфмашина в програмата за домашния майстор обединява 3 характеристики, които
са направили вече продукти като акумулаторната отвертка IXO и пистолета за горещо лепене с
форма на писалка Glue Pen инициатори на нови тенденции: добро съотношение на мощност и
тегло, съчетано с модерен дизайн и тясна, компактна конструкция. PSM Primo е най-малката и
най-леката мултишлайфмашина на пазара: Тя е дълга точно 18 cm, тежи само 600 g при мощност
50 W и благодарение на гумените подложки и страничните вдлъбнатини може да се хваща и
води удобно с една ръка. Който досега не се е доверил на работата с мултишлайфмашина
или е шлайфал на ръка по-малки предмети и обекти, с PSM Primo ще получи удобен за работа
помощник, с който и без специални предварителни знания може бързо и лесно да постигне добри
резултати от шлайфане.
Удобният за работа помощник за креативни идеи
Най-сетне ще шлайфате помощната масичка от битака, ще дадете предимство на бабините
столовете за общото жилище, ще превърнете сандъка от вино в холна масичка, ще придадете
„старинен" външен вид на рамките на картините ‒ с необходимите за целта и още много
други работи по шлайфане PSM Primo ще се справи с лекота. За разлика от обикновените
мултишлайфмашини нейната шлифовъчна плоча с формата на ютия има особено дълъг и плосък
връх. Това улеснява шлайфането на ъгли и ръбове на по-малки обекти, за които е конструирана
PSM Primo. Благодарение на захващането с „Микровелкро" нейната шкурка се закрепва добре
към шлифовъчната плоча, едновременно обаче може да се сваля удобно и да се фиксира отново.
Всяка шкурка предлага 2 резервни върха. Тъй като при шлайфане върхът първо се износва,
при необходимост те могат да се използват един след друг, без да се налага да се сменя цялата
шкурка. За работа без прах се грижи включената в окомплектовката микрофилтърна кутия.
Алтернативно към наличния смукателен щуцер може да се свърже също и външен прахоуловител.
Когато инструментът е съответно оборудван, с показалеца трябва само да се натисне надолу
червеното копче ‒ и вече може да се започне с шлайфането.

