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Haakse slijpmachine

PWS 2000-230 JE

Eenvoudig en veilig doorslijpen,
afbramen, borstelen, schuren
en polijsten – met trillingsarme
handgreep, herstartbeveiliging
en zachte aanloop

Naar het product

Centrale productkenmerken
- Bescherming tegen ongewild starten na een stroomonderbreking
- Bosch tweehand haakse slijpmachines zijn krachtig, eenvoudig te beheersen en veilig
- De krachtige oplossing (2.000 watt) met trillingsarme handgreep – 60 % minder trillingen om zonder
moeite te werken
- Tricontrol-schakelaar: gepatenteerde multifunctionele schakelaar om veilig te kunnen werken met
zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing
- Draaibare machinekop voor een optimale bediening bij het doorslijpen en het schuren
- Schijfdiameter 230 mm
- Eenvoudige asvergrendeling door het indrukken van de vergrendelingsknop
- Goed te bedienen, ook voor linkshandigen, drie bevestigingsschroefdraden voor de extra handgreep

Meer productvoordelen

Bestelnummer: 06033C6001
EAN-code: 3165140816021
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Haakse slijpmachine

PWS 2000-230 JE
Technische gegevens
Opgenomen vermogen: 2.000 W
Afgiftecapaciteit: 1.250 W
Slijpschijf-Ø: 230 mm
Onbelast toerental: 6.500 min-1
Machinegewicht: 5,5 kg

Geluids-/trillingsinformatie
Meetwaarden bepaald conform EN 60745
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen).

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen)
Trillingsemissiewaarde ah: 8.0 m/s²
Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Schuren met schuurblad

Trillingsemissiewaarde ah: 3.5 m/s²
Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 92
dB(A); geluidsvermogensniveau 103 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

Functies
Opgenomen vermogen

2000 watt

Herstartbeveiliging

Verhindert het automatisch opstarten van het toestel na een stroomonderbreking

Blokkering van de uitgaande as
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Eenvoudige schijfwissel door asvergrendeling met een druk op de knop

Trillingsarme handgreep

Minder trillingen voor lichter werk

Tegen verdraaien beveiligde beschermkap

Betrouwbare bescherming bij breuk van de schijf

Draaibare machinekop

Optimale bediening voor elke toepassing

Zachte aanloop

Gereduceerde aanloopdruk om aangenamer te kunnen werken

Functies
Blokkering van de uitgaande as
Draaibare tandwielkop
Veiligheidsafdekking
Zachte aanloop
Handgreep rechts of links

