Robert Bosch GmbH

Akkus szúrófűrészek

PST 18 LI

Az első kompakt és akkus
megoldás a szúrófűrészek
piacán!

Tovább a termékhez

Központi termékjellemzők
- Kompakt méretek, alacsony súly és kiváló kezelhetőség gondoskodik a felhasználó kontrollált és
optimális kényelméről
- Nincs memóriaeffektus, nincs önkisülés: a lítium-ion technológiának köszönhetően mindig használatra
kész
- Precizitás minden anyag esetében a jól bevált „Bosch elektronika” révén: rezgésszám-szabályozás a
kapcsolóbillentyűvel a vágás egyszerű indításához és az anyagnak megfelelő munkavégzéshez
- Syneon Chip – Intelligensen vezérelt energia minden projekthez
- Precizitás minden anyag esetében a jól bevált „Bosch elektronika” révén: rezgésszám-szabályozás a
kapcsolóbillentyűvel a vágás egyszerű indításához és az anyagnak megfelelő munkavégzéshez
- Nagy teljesítményű akku és gyorstöltő készülék a Power for ALL 18 V-os rendszerrel ellátott összes
barkácsszerszámhoz és kerti géphez
- A cserélhető lítium-ion akkuegységnek különösen hosszú élettartamot biztosít a Bosch Electronic Cell
Protection (ECP)
- Maximális precizitás és irányítás – az innovatív Bosch CutControl és a beépített PowerLight
kombinációjának segítségével optimálisan rálát a munkadarabra, egyszerűen és biztosan követheti a
vágás vonalát
- Minimális vibráció és biztonságos, kényelmes munkavégzés a Bosch „Low Vibration” rendszerrel,
lineáris tömegkiegyenlítéssel és ergonomikus gumimarkolattal
- A Bosch SDS-rendszer biztosítja a könnyű és biztonságos másodpercnyi gyorsaságú fűrészlapcserét
– szerszám nélkül
- Lefúvató funkció és csatlakozó porelszíváshoz a pormentes munkavégzés érdekében
- Állítható talplemez akár 45°-os gérvágásokhoz
- Robusztus talplemez a stabil megvezetéshez
- A beépített fűrészlaptárolóban akár 6 fűrészlap is könnyedén elfér
- Egy akku mindenhez – a Power for ALL lítium-ionos akkurendszerrel ellátott összes
barkácsszerszámhoz és kerti géphez megfelelő

A termék további előnyei

Tartozékok
-

** Utánvétel csak 5-ös szettben
1 db PBA 18V 2,5Ah W-B akkuegység
CutControl (2 609 256 981)
AL 1830 CV töltő

Robert Bosch GmbH

-

Műanyag koffer
Fűrészlaptároló (ET-sz. 2 608 040 231)
Forgácsfelszakadás gátló (2 607 010 079)**
Átlátszó védőfedél (ET-sz. 2 609 003 453)
1 db T 144 D fűrészlap (2 608 630 040)**

Rendelési szám: 0603011023
EAN-kód: 3165140821377

Robert Bosch GmbH

Akkus szúrófűrészek

PST 18 LI
Műszaki adatok
Akkufeszültség: 18 V
Akkukapacitás: 2,5 Ah
Löketszám üresjáratban: 0 – 2.400 löket/perc
Talplemez: Acél
A gép súlya: 1,6 kg

Vágásmélység

Vágási mélység fában: 80 mm-ben
Vágásmélység acélban: 5 mm-ben

Zaj-/rezgésinformáció
Az értékek az EN 60745 szabványnak megfelelően mérve.
Rezgésösszértékek (három irány vektoriális összege).

Fa fűrészelése

Rezgéskibocsátási érték ah: 8.0 m/s²
Bizonytalanság K: 1.5 m/s²

Fémlemez fűrészelése

Rezgéskibocsátási érték ah: 5.0 m/s²
Bizonytalanság K: 1.5 m/s²

Az elektromos kéziszerszámok A-besorolású zajszintje tipikusnak tekinthető: hangnyomásszint 81 dB(A);
hangteljesítményszint 92 dB(A). bizonytalanság K= 3 dB.

Funkciók

18 Volt

Akkufeszültség
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Bosch Low Vibration rendszer

A legcsendesebb járás a biztonságos munkavégzés érdekében

Fűrészlap-elődöntés

Gyorsabb fűrészelési előrehaladás a 4 előtolási fokozattal

Bosch SDS

A tartozékok szerszám nélküli cseréje

Gyorstöltõ

Már 40 perc után 80%-os töltési állapottal használható

Funkciók
18 Volt
Lítium-ion technológia
Bosch SDS
Bosch Low Vibration
Bosch elektronika
Lengés
Bosch CutControl
Beépített munkalámpa
Levegő fújásirány-beállító
Bosch SDS talplemez állítás
Szerszámdoboz
Softgrip lágyfogantyú
Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

