Robert Bosch GmbH

Pila ocaska

PSA 900 E

Specialista na náročné a
mnohostranné řezací práce!

K výrobku
Kč 4 299,00*

* Nezávazná doporučená spotřebitelská cena včetně DPH.

Hlavní atributy výrobku
- Intuitivní a jednoduché vedení díky optimálnímu poměru hmotnosti a rozměrů, ergonomická rukojeť
Softgrip s měkkou gumovou tlumicí vložkou a elektronika Bosch – pro kontrolované řezy
- Výkonné řezání velkého množství různých materiálů, náročné řezy díky silnému 900W motoru a velká
hloubka řezů
- Systém upínání Bosch-SDS se postará o snadnou a bezpečnou výměnu pilového plátku během
několika sekund – bez použití nástrojů
- Spolehlivé a robustní nářadí s protiskluzovou ochranou v přední části pro větší bezpečnost
- Elektronika Bosch: řízení počtu zdvihů pomocí spínače v rukojeti pro jednoduché spuštění řezání
- Kompatibilita s veškerými vysoce kvalitními pilovými plátky do pily ocasky Bosch
- Nové vedení kabelu se závěsným okem pro praktické uložení

Další výhody výrobku

Rozsah dodávky
- 1 pilový plátek na dřevo S 2345 X (dokoupení ve 2dílné sadě (2 608 654 403) nebo 5dílné sadě (2 608
654 404))
- 1 pilový plátek na dřevo a kov S 3456 XF (dokoupení ve 2dílné sadě (2 608 654 405) nebo 5dílné
sadě (2 608 654 406))

Objednací číslo: 06033A6000
Čárový kód EAN: 3165140606493

Robert Bosch GmbH

Pila ocaska

PSA 900 E
Technické údaje
Jmenovitý příkon: 900 W
Výstupní výkon: 540 W
Tloušťka řezu do dřeva: 200 mm
Tloušťka řezu do oceli: 20 mm
Zdvih pilového listu: 28 mm
Hmotnost nářadí: 3,7 kg

Informace k hlučnosti/vibracím
Naměřené hodnoty byly zjištěny podle normy EN 60745
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů).

Řezání dřeva

Hodnota emise vibrací ah: 20.0 m/s²
Nepřesnost K: 1.5 m/s²

Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku 90 dB(A);
hladina akustického výkonu 101 dB(A). Nejistota K= 3 dB.

Funkce

900 W

Jmenovitý příkon

Bosch-SDS

Výměna pracovních nástrojů bez použití nástroje

Elektronika Bosch

Řízení otáček pomocí spínače v rukojeti

Robert Bosch GmbH

Lícovací řez

Pružný pilový plátek umožňuje řezání těsně u zdi

Rukojeť Softgrip s měkkou gumovou tlumicí vložkou

Práce bez únavy, bezpečná manipulace

Funkce
Elektronika Bosch
Systém Bosch-SDS
Softgrip

