Robert Bosch GmbH

Akku-skruemaskine,
lithium-ion

PSR Select

Batteriskruemaskinen PSR
Select: den passende bit altid
inden for rækkevidde

Til produkt

Vigtige produktkendetegn
-

Integreret bittromle – den drejelige bittromle indeholder de 12 vigtigste skruebits
Innovativt Bosch EasySelect – intuitiv og brugervenlig Select-funktion til nemt skift af de forskellige bits
Belyst vindue – gennem vinduet er det muligt at vælge de enkelte bits både nemt og hurtigt
Ingen memory-effekt, ingen selvafladning: Altid klar til brug takket være lithium-teknologien
Udholdende: op til 90 skruer på én batteriopladning
Kompakt konstruktion til optimal håndtering og kontrol under brugen
PowerLight - takket være den indbyggede lysdiode er emnet altid godt belyst
Visning af omdrejningsretning og opladningstilstand ved hjælp af diode
Automatisk spindellås til manuel fastspænding eller løsning af skruer
Softgrip giver et bedre og mere komfortabelt greb

Yderligere produktfordele
-

Ingen memory-effekt, ingen selvafladning: Altid klar til brug takket være lithium-teknologien
Udholdende: op til 90 skruer på én batteriopladning
Kompakt konstruktion til optimal håndtering og kontrol under brugen
PowerLight - takket være den indbyggede lysdiode er emnet altid godt belyst
Visning af omdrejningsretning og opladningstilstand ved hjælp af diode
Automatisk spindellås til manuel fastspænding eller løsning af skruer
Softgrip giver et bedre og mere komfortabelt greb

Medfølgende tilbehør
- Transportkuffert
- 12 standardskruebits

Bestill.nr.: 0603977000
EAN-kode: 3165140644099

Robert Bosch GmbH

Akku-skruemaskine, lithium-ion

PSR Select
Tekniske data
Batterispænding: 3,6 V
Omdrejningstal, ubelastet: 210 o/min
Maks. drejningsmoment ved hård/blød skrueopgave: 3,5 / 4,5 Nm
Opladningstid: 4 h
Borepatroner: Magnetisk bitholder med sekskantholder
Vægt: 0,5 kg

Skruediameter

Skrue-Ø indtil: 5 mm

Oplysninger om støj og vibration
Måleværdier beregnet iht. EN 60745
Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Skruning

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²
Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 70 dB(A); lydeffektniveau 80
dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner
Batteridriftstid

Skrueydelse på én batteriopladning

Bosch EasySelect

Nemt valg af 12 standardbits takket være drejelig bit-box

Funktioner

Robert Bosch GmbH

3,6 volt
Lithium-teknologi
Anvendelse: skruning
Softgrip
Indbygget arbejdslampe
Højre-/venstreløb
Opladningstilstandsviser
Visning af omdrejningsretning
Bosch EasySelect

