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Akumulatorowa szlifierka
uniwersalna

PSM 18 LI

Wydajna, kompaktowa i
wszechstronna szlifierka
oferująca swobodę pracy
bezprzewodowej

Do produktu

Główne właściwości produktu
- Wydajne i uniwersalne narzędzie do narożników i krawędzi oraz średnich powierzchni płaskich
- W szybki i łatwy sposób zmieniaj nasadki szlifierskie dzięki systemowi SDS
- Pojemnik z systemem mikrofiltracji obniża emisję pyłu, zapewniając bardziej higieniczne środowisko
pracy
- System mocowania na rzepy umożliwia szybką wymianę papierów ściernych
- Używaj do obróbki miękkiego i twardego drewna, powierzchni lakierowanych, malowanych,
kamiennych i metalowych
- Power for ALL: jeden akumulator i jedna ładowarka do obsługi wszystkich elektronarzędzi z oferty
Home & Garden
- Syneon Chip steruje zużyciem energii, zapewniając optymalną wydajność i dłuższy czas pracy

Pozostałe zalety produktu

W wyposażeniu standardowym
- 3 arkusze papieru ściernego K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178)

Nr katalogowy: 06033A1321
Kod EAN: 3165140571999
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Akumulatorowa szlifierka uniwersalna

PSM 18 LI
Dane techniczne
Napięcie akumulatora: 18 V
Pojemność akumulatora: 2,5 Ah
Prędkość oscylacyjna: 22.000 min-1
Średnica oscylacji: 1,6 mm
Powierzchnia szlifierska: 104 cm²
System mocowania materiałów ściernych: System mocowania na mikrorzepy
Ciężar urządzenia: 1,3 kg

Informacje na temat emisji hałasu i drgań
Wartości określone zgodnie z normą EN 60745
Wartość sumaryczna drgań (suma wektorów trzech kierunków).

Wartość emisji drgań ah: 7.0 m/s²
Błąd pomiaru K: 1.5 m/s²

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 72 dB(A);
poziom mocy akustycznej 80 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.

Funkcje

18 V

Napięcie akumulatora

Mocowanie na rzepy

Szybka i łatwa wymiana papierów ściernych

System SDS

Beznarzędziowa wymiana płyty szlifierskiej
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Softgrip

Niemęcząca praca, bezpieczne manewrowanie narzędziem

Zwarta konstrukcja

Zwarta konstrukcja i niewielki ciężar

System mikrofiltracji Bosch

Dobra widoczność powierzchni szlifowania i czyste miejsce pracy

Funkcje
18 V
Technologia litowo-jonowa
Mocowanie na mikrorzepy
System elektronicznej ochrony ogniw Bosch ECP (Electronic Cell Protection)
Bosch SDS
System mikrofiltracji
Miękka rękojeść Softgrip

