Robert Bosch GmbH

Akumulátorový lithiumiontový šroubovák

PSR Select

Akumulátorový šroubovák PSR
Select: správný bit vždy po ruce

K výrobku
Kč 1 949,00*

* Nezávazná doporučená spotřebitelská cena včetně DPH.

Hlavní atributy výrobku
- Integrovaný bubínek na bity – otočný bubínek na bity obsahuje 12 nejdůležitějších šroubovacích
nástavců
- Inovativní Bosch EasySelect – intuitivní a snadno ovladatelná funkce výběru pro pohodlnou výměnu
různých bitů
- Osvětlený průzor – průzorem můžete rychle a jednoduše vybírat jednotlivé bity
- Odbourání paměťového efektu, nedochází k samovolnému vybíjení: Vždy připraven k použití díky
lithium-iontové technologii
- Vytrvalý: až 90 šroubů na jedno nabití akumulátoru
- Kompaktní konstrukce pro nejlepší manipulaci a kontrolu při práci
- Intenzivní osvětlení PowerLight – díky vestavěné světelné diodě vidíte vždy dobře osvětlený obrobek
- Kontrolka LED jako indikátor směru otáčení a stavu nabití
- Automatická aretace vřetena na ruční utahování a povolování šroubů
- Softgrip pro lepší a pohodlné držení

Další výhody výrobku

Rozsah dodávky
- Plastový kufr
- 12 standardních šroubovacích bitů

Objednací číslo: 0603977020
Čárový kód EAN: 3165140644105

Robert Bosch GmbH

Akumulátorový lithium-iontový šroubovák

PSR Select
Technické údaje
Napětí akumulátoru: 3,6 V
Volnoběžné otáčky: 210 ot/min
Max. krouticí moment měkký/tvrdý šroubový spoj: 3,5 / 4,5 Nm
Doba nabíjení: 4 H
Sklíčidla: Magnetický držák bitů s šestihranným upínáním
Hmotnost: 0,5 kg

Průměr šroubů

Ø šroubů do: 5 mm

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

Šroubování

Hodnota emise vibrací ah: 2.5 m/s²
Nepřesnost K: 1.5 m/s²

Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku 70 dB(A);
hladina akustického výkonu 80 dB(A). Nejistota K= 3 dB.

Funkce
Doba chodu na jedno nabití akumulátoru

Šroubovací výkon na jedno nabití akumulátoru

Bosch EasySelect

Jednoduchý výběr z 12 standardních bitů díky otočnému zásobníku bitů

Funkce

Robert Bosch GmbH

3,6 V
Lithium-iontová technologie
Použití: šroubování
Softgrip
Vestavěné pracovní osvětlení
Pravý/levý chod
Indikátor stavu nabití
Ukazatel směru otáčení
Bosch EasySelect

