Robert Bosch GmbH

PSR & PSB 18 LI-2
Ergonomic

Άριστη εργονομία, συμπαγής κατασκευή και ένας ισχυρός κινητήρας για ξεκούραστες εργασίες βιδώματος
και τρυπήματος - αυτό χαρακτηρίζει τα νέα εργαλεία της σειράς Ergonomic. Μάθετε περισσότερα στο
Webspecial της εταιρείας μας.
Μοναδική εργονομική μορφή βραβευμένο με το σήμα ποιότητας AGRΣυμπαγής κατασκευή και μικρότερο
βάρος από τα προηγούμενα μοντέλαΔυνατό και ακριβές τρύπημα και βίδωμα χάρη στον ισχυρό κινητήρα
EC
Άριστη εργονομία
Με το νέο δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας PSR 18 LI-2 Ergonomic και το νέο κρουστικό
δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας PSB 18 LI-2 Ergonomic οι ερασιτέχνες έχουν κάθε εργασία τέλεια υπό
έλεγχο. Η μοναδική εργονομική κατασκευή φροντίζει για έναν άνετο και ξεκούραστο χειρισμό σε κάθε
θέση. Τα εργαλεία είναι 20 τοις εκατό πιο συμπαγή και 10 τοις εκατό πιο ελαφριά από τα προηγούμενα
μοντέλα και καθιστούν έτσι δυνατή μια μέγιστη ακρίβεια χωρίς πρόσθετη απαίτηση δύναμης. Επίσης
χάρη στη δεύτερη χειρολαβή και στην υψηλή θέση κράτησης μπορούν να πραγματοποιηθούν απαιτητικές
εργασίες βιδώματος και τρυπήματος εργονομικά και ξεκούραστα. Αυτό το επιβεβαιώνει επίσης το σήμα
ποιότητας AGR, με το οποίο η ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου του συνδέσμου «Καμπάνια για υγιείς πλάτες
(AGR)» βράβευσε τα εργαλεία της σειράς Ergonomic για τη φιλική προς την πλάτη κατασκευή τους.
Βελτιωμένη απόδοση
Το PSR και το PSB LI-2 Ergonomic είναι τα πρώτα εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες με κινητήρα EC χωρίς
ψήκτρες. Αυτός ο κινητήρας προσφέρει περισσότερη δύναμη, λειτουργεί ενεργειακά αποτελεσματικότερα
και λόγω της χωρίς τριβές περιστροφής του έχει μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους συνηθισμένους
κινητήρες DC. Περαιτέρω λειτουργίες, όπως η βελτιστοποιημένη μαλακιά ροπή στρέψης και η λειτουργία
«Kickback Control» για ελεγχόμενη εργασία, φροντίζουν επίσης για μια αυξημένη ικανότητα απόδοσης.
Φυσικά τα νέα εργαλεία της σειράς Ergonomic είναι επιπλέον εξοπλισμένα με το έξυπνο Syneon Chip και
προσφέρουν έτσι πάντοτε ιδανική δύναμη και μέγιστη αντοχή.
Δραπανοκατσάβιδο ή κρουστικό δραπανοκατσάβιδο;
Η σειρά Ergonomic είναι διαθέσιμη ως δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας PSR 18 LI-2 Ergonomic και ως
κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας PSB 18 LI-2 Ergonomic. Εδώ ενδείκνυται το PSR ιδανικά για
την εργασία με μαλακά υλικά όπως ξύλο. Απεναντίας το PSB είναι η σωστή επιλογή στο τρύπημα και
βίδωμα σε συμπαγή πέτρα. Τα δύο εργαλεία με τις νεότερες μπαταρίες ιόντων λιθίου 2,5 Ah διαθέτουν 20
τοις εκατό περισσότερη ενέργεια. Αυτές μπορούν να φορτιστούν με το νέο ταχυφορτιστή της Bosch AL
1830 CV σε 45 λεπτά στο 80 τοις εκατό και σε 60 λεπτά εντελώς.

